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SEÇÃO I
Ata da 382ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Não Deliberativa Solene, Matutina,
da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura,
em 8 de dezembro de 2015
Presidência dos Srs.: João Campos,
Professor Victório Galli, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

Ata da 382ª (tricentésima octogésima segunda) Sessão da Câmara dos Deputados, Não Deliberativa Solene, matutina, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura, em 8 de dezembro de 2015. Às 11h19, o
Sr. João Campos, no exercício da Presidência, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, declarou
aberta a sessão e deu por dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O Sr. Presidente informou que a sessão
destinou-se à homenagem ao Dia da Bíblia; prestou as devidas homenagens; e convidou para compor a Mesa
os Srs. Pastor Lourival Dias Neto, representante da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de
Deus, Ministério de Madureira – CONEMAD; Professor Victório Galli, Deputado Federal; Apóstolo Doriel de Oliveira, Presidente Nacional da Igreja Casa da Bênção; Jessé Pereira da Silva, Secretário Regional da Sociedade
Bíblica do Brasil; Pastor Orcival Pereira Xavier, Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília
– ADEB, e Presidente da Convenção dos Ministérios das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás – COMADEBG;
Bispo Jonas Coelho, representante do Bispo Rodovalho, do Ministério Sara Nossa Terra; e Fadi Farah, Apóstolo
da Igreja Ministério da Fé. O Sr. Presidente convidou a todos a ouvir o Hino Nacional, executado pelo Duo da
Banda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, composto pela Subtenente Fernanda de Castro e pelo Cabo
Hugo Ariel da Mata Borba. Após a exibição do vídeo institucional, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr.
Professor Victório Galli, que proferiu discurso do Sr. Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados. O Sr.
Presidente convidou todos a assistir a apresentação da cantora Cris Lorraine, interpretando a canção “Aleluia”; e
concedeu a palavra aos Srs. Gilberto Nascimento, pelo PSC; Lincoln Portela, pelo PR; Geovania de Sá, pelo PSDB;
e Lourival Dias Neto, componente da Mesa. Nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, assumiu
a Presidência o Sr. Professor Victório Galli. O Sr. Presidente convidou a todos a ouvir a leitura da poesia “Minha
Bíblia”, de Mário Barreto França, na voz da irmã Bela; e concedeu a palavra aos Srs. Josué Bengtson, pelo PTB;
Carlos Gomes, pelo PRB; Antônio Jácome, pelo PMN; e Ronaldo Fonseca, pelo PROS. O Sr. Presidente convidou
todos a assistir a apresentação do Coral Chama Viva, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Sobradinho,
sob a regência de Lúcia Cabral de Carvalho, interpretando as músicas “De Joelhos” e “Jerusalém”; e concedeu a
palavra ao Sr. João Campos, autor do requerimento. Reassumiu a Presidência o Sr. João Campos e concedeu a
palavra ao Sr. Professor Victório Galli, autor do requerimento. Usaram da palavra pela ordem os Srs. Luiz Carlos
Hauly, Paulo Freire, Fábio Sousa, Mauro Pereira, Jony Marcos, Carlos Andrade e Pr. Marco Feliciano. O Sr. Presidente registrou a presença de convidados, reiterou as homenagens prestadas, agradeceu a presença de todos
e, às 13h25, encerrou a sessão. – Carlos Manato, Presidente – Laerte Bessa, Secretário.
As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento
de Taquigrafia, Revisão e Redação – DETAQ.
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Ata da 383ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Deliberativa Ordinária, Vespertina,
da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura,
em 8 de dezembro de 2015
Presidência dos Srs.: Eduardo Cunha, Presidente; Beto Mansur, 1º Secretário;
Gilberto Nascimento, 2º Suplente de Secretário; Carlos Manato, Alberto Fraga, Paulo Freire,
Marcelo Squassoni, Francisco Floriano, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA OS SRS.:
Eduardo Cunha
Felipe Bornier
Mandetta
Gilberto Nascimento
Luiza Erundina
Ricardo Izar
Total de Parlamentares: 278
RORAIMA
Carlos Andrade PHS PpPtbPscPhs
Edio Lopes PMDB PmdbPen
Hiran Gonçalves PMB
Total de RORAIMA 3
AMAPÁ
Roberto Góes PDT
Total de AMAPÁ 1
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Delegado Éder Mauro PSD PrPsdPros
Edmilson Rodrigues PSOL
Hélio Leite DEM
Joaquim Passarinho PSD PrPsdPros
Josué Bengtson PTB PpPtbPscPhs
Júlia Marinho PSC PpPtbPscPhs
Lúcio Vale PR PrPsdPros
Nilson Pinto PSDB
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 10
AMAZONAS
Átila Lins PSD PrPsdPros
Conceição Sampaio PP PpPtbPscPhs
Marcos Rotta PMDB PmdbPen
Silas Câmara PSD PrPsdPros
Total de AMAZONAS 4
RONDÔNIA
Luiz Cláudio PR PrPsdPros
Marcos Rogério PDT
Nilton Capixaba PTB PpPtbPscPhs
Total de RONDÔNIA 3
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ACRE
Angelim PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPen
Leo de Brito PT
Rocha PSDB
Sibá Machado PT
Total de ACRE 5
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMB
César Halum PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Lázaro Botelho PP PpPtbPscPhs
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Vicentinho Júnior PSB
Total de TOCANTINS 5
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB PmdbPen
André Fufuca PEN PmdbPen
Cleber Verde PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Eliziane Gama REDE
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
Junior Marreca PEN PmdbPen
Pedro Fernandes PTB PpPtbPscPhs
Total de MARANHÃO 7
CEARÁ
Ariosto Holanda PROS PrPsdPros
Arnon Bezerra PTB PpPtbPscPhs
Cabo Sabino PR PrPsdPros
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PSB
Genecias Noronha Solidaried
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Moses Rodrigues PPS
Odorico Monteiro PT
Paulo Henrique Lustosa PP PpPtbPscPhs
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vitor Valim PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 13
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Átila Lira PSB
Flavio Nogueira PDT
Heráclito Fortes PSB
Mainha Solidaried
Paes Landim PTB PpPtbPscPhs
Silas Freire PR PrPsdPros
Total de PIAUÍ 7
RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PMN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Beto Rosado PP PpPtbPscPhs
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Rogério Marinho PSDB
Zenaide Maia PR PrPsdPros
Total de RIO GRANDE DO NORTE 4
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPscPhs
Benjamin Maranhão Solidaried
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB PmdbPen
Rômulo Gouveia PSD PrPsdPros
Veneziano Vital do Rêgo PMDB PmdbPen
Total de PARAÍBA 6
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho Solidaried
Betinho Gomes PSDB
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PCdoB
Daniel Coelho PSDB
Eduardo da Fonte PP PpPtbPscPhs
Gonzaga Patriota PSB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPen
João Fernando Coutinho PSB
Jorge Côrte Real PTB PpPtbPscPhs
Luciana Santos PCdoB
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB
Ricardo Teobaldo PTB PpPtbPscPhs
Silvio Costa PSC PrbPtnPmnPtcPtdoB
Total de PERNAMBUCO 15
ALAGOAS
Cícero Almeida PSD PrPsdPros
Givaldo Carimbão PROS PrPsdPros
JHC PSB
Paulão PT
Total de ALAGOAS 4
SERGIPE
Andre Moura PSC PpPtbPscPhs
João Daniel PT
Jony Marcos PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Laercio Oliveira Solidaried
Valadares Filho PSB
Total de SERGIPE 5
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Antonio Brito PTB PpPtbPscPhs
Bacelar PTN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Bebeto PSB
Claudio Cajado DEM
Davidson Magalhães PCdoB
João Carlos Bacelar PR PrPsdPros
Jorge Solla PT
José Carlos Aleluia DEM
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José Carlos Araújo PSD PrPsdPros
José Nunes PSD PrPsdPros
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB PmdbPen
Márcio Marinho PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Mário Negromonte Jr. PP PpPtbPscPhs
Moema Gramacho PT
Paulo Azi DEM
Paulo Magalhães PSD PrPsdPros
Roberto Britto PP PpPtbPscPhs
Uldurico Junior PTC PrbPtnPmnPtcPtdoB
Valmir Assunção PT
Total de BAHIA 21
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Ademir Camilo PROS PrPsdPros
Aelton Freitas PR PrPsdPros
Bilac Pinto PR PrPsdPros
Caio Narcio PSDB
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Dimas Fabiano PP PpPtbPscPhs
Domingos Sávio PSDB
Fábio Ramalho PMB
Jô Moraes PCdoB
Júlio Delgado PSB
Laudivio Carvalho PMDB PmdbPen
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPen
Lincoln Portela PR PrPsdPros
Luiz Fernando Faria PP PpPtbPscPhs
Marcelo Álvaro Antônio PMB
Marcelo Aro PHS PpPtbPscPhs
Marcos Montes PSD PrPsdPros
Marcus Pestana PSDB
Odelmo Leão PP PpPtbPscPhs
Padre João PT
Pastor Franklin PMB
Raquel Muniz PSC PpPtbPscPhs
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo Pacheco PMDB PmdbPen
Subtenente Gonzaga PDT
Tenente Lúcio PSB
Wadson Ribeiro PCdoB
Total de MINAS GERAIS 29
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Dr. Jorge Silva PROS PrPsdPros
Evair de Melo PV
Givaldo Vieira PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPen
Paulo Foletto PSB
Sergio Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 7
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RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon REDE
Alexandre Serfiotis PSD PrPsdPros
Altineu Côrtes PR PrPsdPros
Benedita da Silva PT
Chico Alencar PSOL
Cristiane Brasil PTB PpPtbPscPhs
Ezequiel Teixeira PMB
Glauber Braga PSOL
Jair Bolsonaro PP PpPtbPscPhs
Jandira Feghali PCdoB
Jean Wyllys PSOL
Julio Lopes PP PpPtbPscPhs
Luiz Carlos Ramos PMB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira REDE
Roberto Sales PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Rodrigo Maia DEM
Wadih Damous PT
Zé Augusto Nalin PMDB PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 19
SÃO PAULO
Andres Sanchez PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PpPtbPscPhs
Bruno Covas PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Eduardo Bolsonaro PSC PpPtbPscPhs
Eli Corrêa Filho DEM
Fausto Pinato PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Flavinho PSB
Goulart PSD PrPsdPros
Herculano Passos PSD PrPsdPros
Jefferson Campos PSD PrPsdPros
José Mentor PT
Lobbe Neto PSDB
Major Olimpio PMB
Milton Monti PR PrPsdPros
Nelson Marquezelli PTB PpPtbPscPhs
Nilto Tatto PT
Orlando Silva PCdoB
Paulo Freire PR PrPsdPros
Paulo Maluf PP PpPtbPscPhs
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Pr. Marco Feliciano PSC PpPtbPscPhs
Roberto Alves PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Roberto Freire PPS
Samuel Moreira PSDB
Silvio Torres PSDB
Valmir Prascidelli PT
Vinicius Carvalho PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Total de SÃO PAULO 30
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MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Professor Victório Galli PSC PpPtbPscPhs
Valtenir Pereira PMB
Total de MATO GROSSO 3
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR PrPsdPros
Rogério Rosso PSD PrPsdPros
Ronaldo Fonseca PROS PrPsdPros
Roney Nemer PMDB PmdbPen
Total de DISTRITO FEDERAL 7
GOIÁS
Delegado Waldir PSDB
Fábio Sousa PSDB
Flávia Morais PDT
João Campos PSDB
Lucas Vergilio Solidaried
Magda Mofatto PR PrPsdPros
Pedro Chaves PMDB PmdbPen
Total de GOIÁS 7
MATO GROSSO DO SUL
Geraldo Resende PMDB PmdbPen
Tereza Cristina PSB
Vander Loubet PT
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 4
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
Aliel Machado REDE
Assis do Couto PMB
Diego Garcia PHS PpPtbPscPhs
Dilceu Sperafico PP PpPtbPscPhs
Fernando Francischini Solidaried
João Arruda PMDB PmdbPen
Leandre PV
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Nishimori PR PrPsdPros
Marcelo Belinati PP PpPtbPscPhs
Nelson Meurer PP PpPtbPscPhs
Osmar Serraglio PMDB PmdbPen
Ricardo Barros PP PpPtbPscPhs
Sandro Alex PPS
Takayama PSC PpPtbPscPhs
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 18
SANTA CATARINA
Angela Albino PCdoB
Carmen Zanotto PPS
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Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPen
Esperidião Amin PP PpPtbPscPhs
Geovania de Sá PSDB
Jorginho Mello PR PrPsdPros
Marco Tebaldi PSDB
Mauro Mariani PMDB PmdbPen
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPen
Valdir Colatto PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 14
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta PDT
Bohn Gass PT
Carlos Gomes PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Covatti Filho PP PpPtbPscPhs
Darcísio Perondi PMDB PmdbPen
Giovani Cherini PDT
Heitor Schuch PSB
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP PpPtbPscPhs
João Derly REDE
José Fogaça PMDB PmdbPen
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPscPhs
Luiz Carlos Busato PTB PpPtbPscPhs
Marcon PT
Maria do Rosário PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB PmdbPen
Pepe Vargas PT
Sérgio Moraes PTB PpPtbPscPhs
Total de RIO GRANDE DO SUL 21

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 278 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. LAERTE BESSA, servindo como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

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

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Manoel Junior.
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O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PMDB-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos apresentando um recurso ao Presidente da Mesa e à Mesa Diretora da Casa quanto à decisão do Presidente do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar acerca do critério de proporcionalidade partidária a ser adotado neste mesmo
Conselho.
“Senhor Presidente,
Nos termos da alínea “f” do inciso III do art. 17 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, combinado com o art. 19 do Regulamento Interno do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, recorro da decisão do Presidente daquele Conselho, que definiu o critério de proporcionalidade partidária a ser adotado
no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos da justificativa a seguir.
Justificativa
1. Em recente questão de ordem, o Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar proferiu a seguinte decisão:
Nos termos do inciso I do art. 13, o presidente designará relator, a ser escolhido dentre os integrantes de
uma lista composta por três de seus membros, formada mediante sorteio, o qual não poderá pertencer
ao mesmo partido ou bloco parlamentar do deputado representado, nem ao mesmo estado do representado, e à agremiação autora da representação, no caso desta ser iniciativa de partido político. Neste
caso, seguindo entendimento da Mesa, é levada em conta a formação partidária do bloco parlamentar
vigente no momento do ato a ser praticado. Ou seja, o relator não poderá pertencer ao mesmo partido
ou bloco do representado, vigente no ato do sorteio para a sua escolha. Há que se verificar, assim, dadas as mutações na formação dos blocos partidários, qual é o perfil vigente na data da designação. Isto,
ressalte-se, não acorre nas comissões.
2. Acontece que o Código de Ética aponta em sentido diametralmente oposto. Perceba, Sr. Presidente,
que o Código tem dispositivo específico acerca da composição do Conselho, qual seja, o § 4° do art. 7°,
fazendo remissão expressa ao art. 26 do Regimento Interno, como leio a seguir:
§ 4° No início de cada sessão legislativa, observado o que dispõe o caput do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e as vedações a que se refere o § 2° deste artigo, os líderes comunicarão
ao Presidente da Câmara dos Deputados, na forma do art. 28 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os Deputados que integrarão o Conselho representando cada partido ou bloco parlamentar.
3. Por sua vez, Sr. Presidente, o art. 26 do Regimento Interno diz o seguinte:
Art. 26. A distribuição das vagas nas Comissões Permanentes entre os Partidos e Blocos Parlamentares
será organizada pela Mesa logo após a fixação da respectiva composição numérica e mantida durante
toda a legislatura.
§ 1° Cada Partido ou Bloco Parlamentar terá em cada Comissão tantos suplentes quantos os seus membros efetivos.
4. Então, Sr. Presidente, não tem cabimento considerar o impedimento no ato da designação do relator,
pois o próprio Código de Ética, ao fazer menção expressa ao art. 26 do Regimento Interno, impõe que seja
considerado sempre o bloco ao tempo da eleição dos membros, não tendo cabimento o costume contra
legem, tampouco dizer que isso decorre de os membros do Conselho possuírem mandato.
5. Essas duas alegações nada têm a ver com o impedimento previsto na alínea “a” do inciso I do artigo
13 do Código de Ética, que proíbe a nomeação de relator do mesmo bloco do Representado, pois nesse
dispositivo, que está em jogo é, na verdade, a relação de fidúcia, de proximidade, de confiança, que o
Código de Ética presume ocorrer absolutamente (iuris et de iure), entre os membros do mesmo bloco.
6. Aliás, isso configura uma situação antirregimental e inconstitucional, por afronta ao devido processo
legal (CF, art. 5°, LIV) e à imparcialidade do juiz (CF, art. 5°, XXXVII), que vai de encontro ao que foi decidido em relação aos suplentes, na mesma questão de ordem, o que reforça a ocorrência de uma contradição insanável.
Confira-se:
Os suplentes, portanto, assim como os titulares, ocupam vagas destinadas ao partido ou bloco, formados
quando da definição das vagas dos colegiados. Desta forma, o suplente substituirá o titular, temporariamente, quando de sua ausência em votações, sempre no âmbito da representação numérica original,
do colegiado, neste caso, independentemente de o bloco ter sido posteriormente desfeito. A substituição
não se dá em razão da configuração partidária atual, ou vigente no ato. É dessa forma que foi, inclusive,
concebido e estruturado o sistema eletrônico de votação, que segue, no caso de ser colhido o voto do suplente, a ordem cronológica de registro de presença, para posterior acolhimento do voto.
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7. Com base nesses argumentos, Sr. Presidente, recorro da decisão do Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a fim de declarar o impedimento do Relator, Deputado Fausto Pinato (PRB/SP), considerando o disposto no art. 26, caput, e §1º do Regimento Interno combinado com os artigos 7º, §1º, e art. 13,
I, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, declarando-se nulidade de todos os atos praticados até então”.
É este o recurso que faço a V.Exa. e ora deixo aqui consignado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado. Esta Presidência acolhe o recurso de V.Exa., e a posteriori nós iremos respondê-lo, conforme o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Vanderlei Macris.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço apenas 1 minuto
para uma comunicação.
Acaba de ser protocolada agora na Casa a chapa alternativa para a Comissão que vai avaliar o pedido
de impeachment da Presidente Dilma. Às 13h50min, foi protocolada, com a assinatura de 39 Deputados de 13
partidos, a chapa alternativa chamada Unindo o Brasil. Queria só comunicar isso ao Plenário da Casa.
Portanto, nós teremos na Comissão a disputa de duas chapas: a chapa branca e a chapa Unindo o Brasil,
e é nesta que nós estaremos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Wadson Ribeiro.
O SR. WADSON RIBEIRO (PCdoB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma chapa é do Presidente da Câmara, e a outra é da democracia.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Vitor Valim.
O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero contraditar. Isso é
uma ofensa, com todo o respeito. Eu me sinto ofendido, Sr. Presidente, e queria fazer o contraditório.
Chapa branca? Primeiro, o Deputado Vitor Valim, até hoje, tem-se portado neste plenário de forma independente. Pelo contrário, mais do que palavras, se o Deputado que acabou de falar puxar a minha linha de
votação, ele verá que foi mais em oposição ao Governo da Dilma Rousseff do que muitos que hoje, agora, querem surfar na linha de oposição.
Então, não votei no Líder Leonardo Picciani, tenho uma postura independente nesta Casa. Fui indicado
legitimamente pelo meu partido para fazer parte da chapa do Líder Picciani. Então, não posso aqui, em hipótese
alguma, aceitar que Parlamentares de oposição ou de situação queiram chamar essa chapa de “chapa branca”.
Volto a dizer: o Deputado Vitor Valim age de forma independente e votou mais com a Oposição do que
muitos que se dizem oposição. É só olhar a linha de votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado. Está feito o registro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito para o período de
breves comunicações, o Deputado Delegado Edson Moreira, de Minas Gerais, por 1 minuto.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (Bloco/PTN-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
que fosse registrado e divulgado nos meios de comunicação da Casa que, passado mais de 1 mês do terrível
acidente em Mariana, o pessoal já se dispersou, já não se está cobrando das mineradoras responsáveis pelo
desastre providências em relação aos danos ao meio ambiente. As pessoas lá não estão recebendo o devido
amparo dessas empresas, que não é só a Samarco, não, mas também a Vale e a australiana BHP. As pessoas só
estão jogando a responsabilidade nas costas da Samarco. Mas não é só da Samarco, não. É preciso colocar dinheiro lá, para que as pessoas voltem à sua região, e ela seja reconstruída.
Sr. Presidente, gostaria de dar como lido este pronunciamento e pedir que ele seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, venho diariamente, desde os acontecimentos do desastre de
Mariana, cobrando providências do Poder Executivo e do Poder Judiciário, no acompanhamento direto das
investigações e possíveis ações civis e penais contra os responsáveis diretamente envolvidos com o monitoramento das barragens de rejeitos minerais naquela cidade.
Logo após o desastre, estivemos em uma Comissão Parlamentar de Deputados Federais, das Comissões
de Meio Ambiente e de Legislação Participativa, juntamente com a bancada mineira em diversas reuniões com
o Governo Estadual, Ministério Público e Assembleia Legislativa na cidade de Belo Horizonte, cobrando uma
maior agilidade na solução do problema por parte da empresa.
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Tenho recebido muitos e-mails sobre o desastre ambiental ocorrido em Mariana, no meu Estado. A cada
dia esse fato vem me preocupando muito. Por que tem me preocupado? Porque não vejo agilidade nas ações
efetivas para resolver, primeiro, o caso da população local, do ser humano, como também, do meio ambiente.
Ainda não vi punições. Sei a gravidade do problema e que o andamento da conclusão das investigações,
pelo tamanho do desastre, é um pouco demorado, pois a investigação dos fatos exige cuidados necessários
para que não prejudique seu resultado.
Multas foram aplicadas para a empresa, mas não vi nada que condene seus principais responsáveis por
tal desastre, nenhuma das pessoas envolvidas diretamente nesse fato.
Vale ressaltar aqui no meu discurso que não sou contra a grande indústria nem tão pouco a pequena,
mas sou cuidadoso quando o compromisso é de preservação de vidas humanas que ao longo de minha vida
defendi. Sou favorável à segurança, controle e monitoramento dos riscos e da seriedade que as grandes indústrias, as grandes exploradoras minerais devem ter com a sociedade e com o meio ambiente, respondendo civil
e criminalmente pelos atos ali praticados por seus gestores, como qualquer cidadão brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente, como minha preocupação e de tantos outros mineiros, aproveito para transcrever abaixo um dos e-mails enviados para meu gabinete parlamentar pelo Sr. Welbert Luiz Silva, preocupado
com a situação de impunidade dos gestores da Samarco, conforme abaixo.
“Desastre ambiental da Samarco
Exmo. Senhor Deputado, boa tarde!
Sou eleitor por Minas Gerais e hoje completa um mês do trágico desastre ambiental da Samarco. Percebo
que até hoje foi muito discreta a atuação da Câmara dos Deputados em relação a essa tragédia nacional.
Como o meu representante na Câmara, por Minas Gerais, quero manifestar que gostaria de ver a sua presença na região e sua voz nessa Casa pedindo justiça aos atingidos pelo desastre e punição aos culpados.
Caso não seja pedida a prisão dos representantes das empresas e controladoras (Samarco, Vale e BHP),
corremos o risco de nosso Estado e nosso País serem mais uma vez humilhados pelo poder econômico.
Durante muitos anos foram desenvolvidas políticas econômicas para destacar Minas Gerais em áreas
inovadoras (biotecnologia, ciência da informação, aeroespacial, eletroeletrônica entre outras). Não podemos deixar que a impunidade destrua a construção dessa imagem de nosso Estado.
Finalizo esse e-mail com a esperança de obter resposta a essa humilde reivindicação como eleitor por
Minas Gerais.
Atenciosamente,– Welbert Luiz Silva”.
Sr. Presidente, não é só o que tenho a dizer. Quero pedir ao Ministério Público, à Polícia Civil e demais autoridades envolvidas que possamos dar a resposta que a sociedade quer, punindo seus verdadeiros culpados
dessa enorme tragédia que destruiu nosso Estado mineiro e, consequentemente, o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Laerte Bessa, do Distrito Federal.
S.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PR-DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
eu venho aqui fazer o registro de uma decisão importantíssima para o nosso País, que ocorreu dentro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. O Vice-Presidente da República, Michel Temer, em sua carta, rompe
com o Partido dos Trabalhadores, rompe com a Presidenta da República, porque já está esgotada a sua paciência com o desgoverno deste Governo, que vem apenas para se locupletar com o dinheiro do povo brasileiro.
Então, eu queria fazer esse registro e parabenizar Michel Temer, um dos maiores políticos do nosso País,
que agora tem a verdadeira chance de assumir seu comando.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Givaldo Vieira, do PT do
Espírito Santo. S.Exa. dispõe de 1 minuto na tribuna.
O SR. GIVALDO VIEIRA (PT-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com alegria que hoje, dia 8 de
dezembro, cumprimento todas as serranas e todos os serranos de coração e de nascimento que, assim como
eu, têm enorme carinho pelo Município da Serra. São 459 anos da cidade mais populosa do Espírito Santo.
A população cresceu bastante, a cidade se desenvolveu, mas as suas necessidades surgiram na mesma
proporção. É visível a desigualdade que infelizmente mostra-se clara na maior parte do Município. Bairros estão
abandonados na periferia, cujo serviço público de qualidade não contempla. Lagos e córregos também estão
abandonados por todo o Município.
É preciso cuidar bem das pessoas e das famílias. A Serra são elas. Serra ocupa, hoje, o 17º lugar entre as cidades brasileiras mais violentas, segundo o Mapa da Violência. Afinal, se não olharmos com cuidado o ambiente,
buscando o desenvolvimento de forma sustentável, nossos filhos e netos não terão condições de prosperarem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato)– Muito obrigado, nobre Deputado.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com alegria que no dia de hoje, 8 de dezembro, cumprimento
todas as serranas e os serranos, de coração e de nascimento, que assim como eu, têm um carinho enorme
pelo Município da Serra, terra onde meus pais escolheram morar, ali em Carapina, onde iniciei minha atuação
na Pastoral da Juventude, onde me formei, comecei a trabalhar e onde vivo com minha esposa e meus filhos.
Quatrocentos e cinquenta e nove anos da cidade mais populosa do Espírito Santo. Lugar que já foi basicamente agrícola, tendo sido o maior produtor de abacaxi do País. É histórica! Foi palco de uma das lutas mais
marcantes contra a escravidão, quando os guerreiros negros protagonizaram a Insurreição de Queimado, movimento de libertação de escravos liderado por Chico Prego e João da Viúva. Ao longo dos anos, com a construção da BR-101 e a chegada das indústrias, tornou-se um Município de robusta base trabalhadora e sindical,
também provedora de serviços e comércio.
A população cresceu bastante, a cidade se desenvolveu, mas as suas necessidades surgiram na mesma
proporção. Quando não estou em Brasília, vivo o dia a dia da Serra, visito as comunidades, as obras públicas,
projetos sociais, converso com as pessoas. É visível a desigualdade que, infelizmente, existe de maneira clara
no Município. Bairros estão esquecidos na periferia, em que o serviço público de qualidade não os contempla.
Lagos e córregos estão abandonados por todo o Município.
É preciso cuidar bem das pessoas, das famílias. A Serra são elas. Serra ocupa hoje o 17º lugar entre as
cidades brasileiras mais violentas, segundo o Mapa da Violência. A segurança das ruas tem de ser fortalecida,
assim como a proteção ambiental. Afinal, se não olharmos com este cuidado para o ambiente, buscando desenvolvimento de forma sustentável, nossos filhos e netos não terão condições de prosperarem, crescerem
junto com a Serra.
Que as nossas praias – Jacaraípe, Carapebus, Nova Almeida, Manguinhos – sejam valorizadas! Que as ruínas de Queimado sejam respeitadas e revitalizadas! Que o Mestre Álvaro torne-se um ponto, de fato, turístico,
estruturado, seguro para visitantes e atividades! Que a cultura tão rica da Serra e o esporte tenham incentivos,
espaços apropriados para a população adquirir conhecimento, saúde e entretenimento! E que a nossa gente
serrana esteja sempre em primeiro lugar, para comemorarmos não apenas datas importantes como a de hoje,
mas a satisfação de vivermos num Município que nos valorize, sempre!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Davidson Magalhães, do PCdoB
da Bahia.
O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 90 dias uma
forte estiagem se abate sobre o sul da Bahia, causando um colapso no abastecimento de água em Itabuna,
provocando queimadas fortes na área de produção de cacau e estendendo o armazenamento de água, o que
amplia a epidemia de dengue na nossa região, especialmente em Itabuna.
Como Deputado Federal, tenho tratado da questão no Ministério da Defesa, a fim de que providencie
carros-pipa e amplie o abastecimento de água na cidade; no Governo do Estado, a fim de que provoque chuvas
artificiais, por meio da nucleação das nuvens, para recuperação da lavoura de cacau; e, na Coordenadoria de
Defesa Civil de Itabuna, a fim de que tome medidas emergenciais tanto para abastecer a cidade quanto para
salvar a lavoura de cacau, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa região.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Município de Itabuna, no sul da Bahia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou ontem a criação do Plano de Contingência contra o Aedes aegypti. Serão realizados
mutirões de limpeza nos bairros para enfrentamento dos focos do mosquito, com a criação de um centro de
triagem para pacientes em estado febril ou com sintomas de dengue, que depois serão encaminhados para
Unidades Básicas de Saúde – UBS ou hospitais. No mês de novembro, foram registrados 186 casos de dengue
no Município, quando a expectativa era zero, forçando a Prefeitura a decretar estado de emergência na última
semana.
As ações de combate ao mosquito, que é vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya, envolverão todas as secretarias municipais, associações de moradores e a sociedade civil, que passarão a integrar
um comitê de emergência. O objetivo é diminuir o índice de infestação, mensurado atualmente em 13,8%,
de acordo com o Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti – LIRAa. As epidemias de dengue podem
provocar sérios danos às pessoas, ao meio ambiente e à economia dos entes integrantes do sistema de saúde
do Município e também do Sistema Único de Saúde – SUS.

24

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

Itabuna enfrenta uma crise de desabastecimento, em virtude de um longo período de estiagem, e as
dificuldades para garantir o abastecimento regular e contínuo de água forçam o seu armazenamento, muitas
vezes feito de forma inadequada, o que pode ser uma das causas do aumento no número de casos de doenças na região.
A campanha vem no sentido correto de fortalecer o elo entre a população e os representantes do Programa Municipal de Controle da Dengue, para a efetivação das ações preventivas de combate à procriação do
mosquito. A população deve se conscientizar da importância da visita dos agentes comunitários de combate
a endemias, que também devem estar devidamente identificados. Seguidas as orientações dos agentes pela
população, com certeza haverá diminuição drástica dos números anunciados.
É fundamental contemplar ações de acompanhamento dos índices da epidemia no Município de forma
rigorosa, com a emissão de boletins mensais; capacitar o maior número possível de agentes comunitários; intensificar a publicidade relativa ao combate ao Aedes aegypti; e garantir a manutenção do estoque estratégico
de insumos inseticidas, kits para diagnósticos e medicamentos. O Plano de Contingência prevê a intensificação
do monitoramento de mulheres grávidas, já que Itabuna registrou até agora dois casos de recém-nascidos com
microcefalia em razão do zika vírus.
O anúncio do Plano de Contingência contra o Aedes aegypti, sob o slogan Vamos Limpar a Cidade – Sua
Participação é Fundamental – Faxinaço contra o Mosquito, contou com a presença de secretários municipais,
diretores de departamento, agentes de endemias, profissionais da saúde, líderes de bairros, vereadores e também da Promotora de Justiça Renata Lanza, representando o Ministério Público Estadual. Enfim, estiveram
presentes segmentos representativos da sociedade itabunense, o que revela a seriedade com a qual o assunto
está sendo tratado.
Parabéns ao Prefeito e ao Secretário de Saúde do Município, Paulo Bicalho, pela tomada de providências
e pela implantação do plano de combate ao Aedes aegypti.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Benjamin Maranhão.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (SD-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria registrar que
estive, nesse final de semana, no Município de São Bentinho, no Sertão da Paraíba, prestigiando o aniversário
do meu amigo e ex-Prefeito da cidade, Chico Damião, uma grande liderança. Pude presenciar também a grande tragédia ambiental que se abate sobre o Brasil, que não é o rompimento das barragens da Samarco, que é
um crime ambiental. A tragédia ambiental a que me refiro é a seca no Nordeste.
Nós vamos passar de mais de uma década de seca, com a previsão de enfrentarmos o pior El Niño dos
últimos 100 anos, sem que haja medidas concretas nem do Governo Federal nem do Governo Estadual para
resolver o problema de abastecimento de água no interior da Paraíba. As nossas barragens estão com uma
média de 12% de capacidade, sem que haja previsão de chuvas até o mês de março. A população se encontra
numa situação desesperadora. Um carro-pipa está custando 350 reais!
Trata-se de uma tragédia que se anuncia para o Brasil todo, sem que haja nenhuma ação por parte da
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Tem a palavra o Deputado Tenente Lúcio, do PSB de Minas Gerais,
por 1 minuto.
O SR. TENENTE LÚCIO (PSB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer a
presença, em Brasília e em nosso gabinete, do Prefeito de Água Comprida, Gustavo de Almeida Gonçalves,
que vem acompanhado também do Sr. Carlos. Fomos até o prédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, onde fomos muito bem recebidos pelo Presidente Antonio Idilvan, a quem quero agradecer
nesta oportunidade.
Parabenizo o Prefeito Gustavo, um homem trabalhador, determinado, que veio em busca de uma creche
para atender às crianças lá de sua cidade, Água Comprida.
Prefeito, essa parceria vai dar certo! Nós temos total convicção de que, quando dois homens trabalhadores se unem, quem ganha com isso é a população. E a população de Água Comprida está de parabéns pela
atuação de seu Prefeito, Gustavo de Almeida Gonçalves, que é um homem determinado e trabalhador.
Parabéns, Prefeito!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota, do PSB
de Pernambuco, por 1 minuto.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui todo dia é a mesma
conversa: falta de chuva, falta de água, e não apenas no Sertão, mas no Agreste também, principalmente este
ano. Está tudo seco!
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O Governador, depois de investir 25 milhões no problema da microcefalia, para começar a ajudar os
Prefeitos, agora está investindo 40 milhões de reais para o abastecimento que vem de Siriji, da Mata Sul para o
Agreste, e vai atender 12 cidades. Queremos fazer este registro para mostrar a necessidade de trazer água do
Rio Tocantins para o Rio São Francisco, para que ela chegue ao Agreste pernambucano através da Adutora do
Agreste. Mais de 60 Municípios serão atendidos com a água do São Francisco.
Peço a V.Exa. a divulgação deste pronunciamento, ao tempo em que agradeço ao Governador Paulo Câmara.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governador Paulo Câmara autorizou na última semana de novembro a realização de uma importante obra para o Agreste Setentrional de Pernambuco, a implantação de
uma adutora interligando o Sistema Siriji (em Vicência, Mata Norte) ao Sistema Palmerinha (Bom Jardim) e a
Cidade de Surubim e região. A obra receberá um investimento de R$ 40 milhões e deverá beneficiar 12 Municípios da região diretamente.
Essa interligação irá permitir o reforço do abastecimento de água a partir da Barragem de Palmerinha,
também conhecida como Pedra Fina, responsável pelo atendimento das cidades de Bom Jardim, João Alfredo
e Orobó, além de reativar o ramal que anteriormente abastecia a cidade de Surubim, hoje assistida pelo Sistema Jucazinho, cuja barragem encontra-se em pré-colapso com menos de 2% da sua capacidade de acumulação. O projeto irá garantir a segurança hídrica dessas três cidades, além de evitar o colapso do abastecimento
de Surubim e região.
A interligação do Sistema Siriji com Pedra Fina foi uma sugestão dada pelos Secretários de Planejamento
e Gestão, Danilo Cabral, e de Agricultura, Nilton Mota, ao Governador Paulo Câmara para garantir o abastecimento d’água no Agreste Setentrional, uma das regiões mais afetadas pelo quinto ano de seca consecutivo.
“A integração da barragem de Siriji com Pedra Fina é uma reivindicação antiga de Surubim, que foi apresentada no
Seminário Todos por Pernambuco, realizado em abril no Município, que foi atendida pelo Governo”, destaca Danilo
Cabral. O Secretário Nilton Mota acrescenta que a “possibilidade da interligação Siriji e Pedra Fina voltar a abastecer
a cidade de Surubim e outros Municípios da região vai garantir a sustentabilidade hídrica do Agreste Setentrional”.
A decisão do Chefe do Executivo pernambucano, Sr. Presidente, foi anunciada durante uma reunião
realizada com os Secretários Danilo Cabral, Nilton Mota e Thiago Norões, de Desenvolvimento Econômico, e
com o Presidente da COMPESA, Roberto Tavares. Segundo o dirigente da estatal, a obra deve ser executada
no prazo de 12 meses e faz parte da estratégia de buscar alternativas para viabilizar obras hídricas que visem
minimizar os efeitos da falta de chuvas para milhares de pernambucanos, em especial a população do Agreste,
que enfrenta hoje a situação mais grave do Estado. “A exemplo da água que traremos da Mata Sul para abastecer a Adutora do Agreste, com essa obra, será trazida água da Mata Norte para abastecer o Agreste Setentrional”,
afirmou Roberto Tavares.
É no Agreste que está localizada a Barragem de Jucazinho, em Surubim, que está operando hoje com o
seu volume morto. Doze cidades estão enfrentando um rigoroso rodízio de distribuição, de 2 dias com água
contra 28 dias sem, o pior calendário desde a inauguração da barragem em 2011. “Tantos anos sem chuvas consistentes infelizmente farão a barragem de Jucazinho entrar em colapso, obrigando a COMPESA a usar carros-pipa
e buscar quaisquer alternativas para o abastecimento dessas cidades”, enfatizou Tavares.
Com a obra de interligação dos Sistemas Siriji a Palmerinha, a COMPESA irá captar 150 litros de água
por segundo, em 37 quilômetros de adutoras de 500 milímetros de diâmetro. Com este volume e a reativação
do antigo ramal de Surubim, a COMPESA pretende ampliar o atendimento deste projeto para outras cidades
atendidas pelo Sistema Jucazinho, a exemplo dos municípios de Casinhas e Santa Maria do Cambucá, Vertentes e Vertente do Lério.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Edmilson Rodrigues, do
PSOL do Pará.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero fazer
uma homenagem, in memoriam, ao meu amigo Sérgio Barata, servidor da Assembleia Legislativa do Estado do
Pará, extremamente dedicado e competente. Vindo a Brasília, com sua filha e seu genro, sofreu um acidente,
provocado por um ônibus que colidiu com o carro deles. Faleceu na Belém-Brasília. Um abraço, in memoriam,
ao meu querido amigo!
Em segundo lugar, devo dizer que o Deputado Relator Leonardo Quintão deve apresentar agora o relatório sobre o Código de Mineração. Realmente é preocupante que o relatório tenha sido escrito pelo Escritório
de Advocacia Pinheiro Neto, que dá consultoria e representa empresas envolvidas com a destruição – em Minas Gerais e no Espírito Santo – do Rio Doce. Carlos Vilhena é o advogado que assina grande parte do relatório
do Deputado Leonardo Quintão.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho a esta tribuna hoje denunciar, mais uma vez, as
relações imorais e sem escrúpulos entre os financiadores de campanha e os Deputados que, aqui, se colocam
a serviço de seus interesses. Não por acaso, estes interesses são opostos aos do povo brasileiro e avassalam
nossos bens naturais e nossa soberania. Refiro-me às mudanças do novo Código de Mineração feitas a partir
do computador do escritório de advocacia Pinheiro Neto, que tem como clientes as mineradoras Vale e BHP, as
mesmas responsáveis pelo derramamento de 3 milhões de toneladas de resíduos químicos e lama que atingiram Municípios do Espirito Santo e Minas Gerais, além de rios e o próprio oceano.
A reportagem da BBC Brasil mostra que dados criptografados do arquivo revelam que o conteúdo
foi criado em um laptop do escritório Pinheiro Neto e modificado em pelo menos cem trechos por um de
seus sócios, o advogado Carlos Vilhena – apesar de ser assinado pelo Deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG), Relator do projeto de lei que recebeu em torno de R$ 2 milhões de mineradoras nas eleições de 2014.
As mudanças feitas a partir das máquinas do escritório vão de tópicos socioambientais a valores de multas
em caso de infrações. O valor máximo da “multa administrativa simples” para empresas mudou três vezes:
no original era de R$ 1 milhão, depois passou a R$ 5 bilhões, e terminou fixada em R$ 100 milhões, após a
ampla repercussão do crime ambiental em Mariana. Note-se que, neste caso, as multas já alcançam a casa
de muitas centenas de milhões e os valores a serem pagos a título de reparação socioambiental chegarão
a muitos bilhões de reais.
O Código de Ética desta Casa proíbe que Deputados financiados por empresas relatem “matérias de interesse específico” de empresas que bancaram suas campanhas. Mas nada na lei impede diretamente a participação voluntária de advogados no processo, mesmo se eles trabalharem para empresas interessadas, o que
é um absurdo. Contudo, admitindo a legalidade desta intervenção, é inaceitável que a população não tenha
direito à transparência destas intervenções, sendo necessários trabalhos investigativos, como o feito pela BBC.
Ademais, é igualmente inaceitável que outras entidades não tenham sido convidadas a participar da elaboração deste texto. Por exemplo, o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, que reúne
110 organizações, sindicatos e movimentos sociais, foi excluído do processo legislativo, apesar de mais de 2
anos de demanda nesse sentido.
Por isso, apelo para os Deputados desta Casa que não sejam coniventes com esse tipo de imoralidade e,
portanto, não aprovem o Código de Mineração tal qual foi relatado, quando chegar a este plenário. Ademais,
é flagrante que este relatório apenas agrava os problemas socioambientais de nosso País, dando ainda mais
margem para lucros e exploração desenfreada de nossos bens naturais, colocando em risco a soberania nacional e a própria existência da extraordinária sociobiodiversidade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado José Airton Cirilo, do PT do Ceará.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho aqui, mais uma vez,
fazer um apelo para que seja liberado aos pescadores artesanais o pagamento do seguro-defeso, que desde
o dia 9 de outubro está suspenso, em função da portaria do Ministério da Agricultura que suspendeu o pagamento durante 6 meses. Nós aprovamos o Projeto de Decreto Legislativo nº 238, de 2015, que suspendeu a
portaria. Por isso, faço aqui um apelo para que as pescadoras e os pescadores, as marisqueiras e os marisqueiros não venham a ser prejudicados, porque o paradeiro começou e vai até 1º de maio. Portanto, nós queremos
que seja cumprido este direito dos pescadores.
Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, também apelar para que nós façamos uma grande mobilização nacional junto a todos os Governos, no sentido de combater o mosquito Aedes aegypt, que transmite a dengue
e também é responsável pela transmissão do zika vírus.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho aqui para falar da necessidade da votação, em caráter de
urgência, de um PDC no Senado. Trata-se do Projeto de Decreto Legislativo, nº 238, de 2015, do Deputado Silas Câmara, do PSD do Amazonas, aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados no último dia 5 de novembro. Ele susta a Portaria Interministerial nº 192, de 2015, do Governo Federal, que suspende por 120 dias o
seguro-defeso, benefício pago aos pescadores na época de reprodução dos peixes, em que a pesca é proibida.
A justificativa oficial para a suspensão do período de defeso é a necessidade de um recadastramento dos pescadores artesanais pelo Ministério da Agricultura e uma revisão dos períodos de defeso por um comitê formado
por representantes dos Ministérios.
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A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego e o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal, não podem ser desrespeitadas através de portaria
interministerial.
Devemos lutar pela apreciação imediata do projeto pelo Senado, para que seja retomado o mais breve
possível o pagamento do benefício do Seguro-Defeso ao pescador artesanal, que desde o dia 9 de outubro está
sem receber um salário mínimo por mês durante toda a temporada de suspensão da atividade. Ou seja, é a fonte de renda do pescador no período em que não pode pescar. Um a cada 200 brasileiros é pescador artesanal.
Considerada uma das atividades econômicas mais tradicionais do Brasil, a pesca artesanal é exercida por
produtores autônomos, em regime de economia familiar ou individual. Isso quer dizer que contempla a obtenção de alimento para as famílias dos pescadores ou é utilizada para fins exclusivamente comerciais. É uma
atividade baseada na simplicidade, na qual os próprios trabalhadores desenvolvem suas artes e instrumentos
de pesca, auxiliados ou não por pequenas embarcações, como jangadas e canoas. Esses pescadores atuam nas
proximidades da costa, dos lagos e dos rios.
Segundo o Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP, do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura –
MPA, estima-se que existem hoje no Brasil quase 1 milhão de pescadores artesanais. Sendo assim, é uma das
atividades de maior impacto social e econômico no Brasil que usufruem da grande extensão litorânea e da
biodiversidade pesqueira nas 12 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Aproximadamente 45% de toda a
produção anual de pescado desembarcada é oriunda da pesca artesanal.
O seguro-desemprego do pescador artesanal, mais conhecido por seguro-defeso, está suspenso desde
o dia 9 de outubro, por até 120 dias, período no qual o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
fará o recadastramento dos pescadores artesanais e a revisão dos períodos de defeso, por meio dos Comitês
Permanentes de Gestão e Uso Sustentável de Recursos Pesqueiros.
Benefício concedido pelo Governo Federal ao pescador profissional artesanal durante o período de paralisação da pesca para preservação das espécies, o seguro corresponde a um salário mínimo, que atualmente
totaliza R$788,00 por mês, durante toda a temporada de suspensão da atividade.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho aqui para reforçar a necessidade da mobilização nacional,
divulgada pelo Ministério da Saúde, para que haja atenção redobrada no combate ao mosquito Aedes aegypti,
que transmite a dengue, a febre chikungunya e que também pode transmitir o zika vírus. O Brasil está passando por um surto de microcefalia na Região Nordeste. Foi confirmado pelo Ministério da Saúde, no último dia
28 de novembro, com base no resultado de exames realizados em um bebê nascido no Ceará, que existe a relação entre o zika vírus e o surto de microcefalia.
A microcefalia não é uma doença nova, porém o número de casos vem aumentando no Brasil, em especial no Nordeste, o que é preocupante, porque se trata de má-formação congênita, em que o cérebro não se
desenvolve de maneira adequada. Na atual situação, a investigação da causa é que tem preocupado as autoridades de saúde. Neste caso, os bebês nascem com perímetro cefálico (PC) menor que o normal – habitualmente
é superior a 33 centímetros. Esse defeito congênito pode ser efeito de uma série de fatores de diferentes origens, provocados por substâncias químicas ou agentes biológicos infecciosos, como bactérias, vírus e radiação.
Com base no resultado de exames realizados em um bebê nascido no Ceará, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o zika vírus e o surto de microcefalia na Região Nordeste. Em nota divulgada pela imprensa, confirmou o resultado do Instituto Evandro Chagas, que anunciou ter identificado a presença do zika vírus
em amostras de sangue e tecidos desse bebê. O mosquito Aedes aegypti transmite a dengue, a chikungunya e
também pode transmitir o zika vírus.
Essa é uma situação inédita na pesquisa científica mundial. As investigações sobre o tema devem continuar para esclarecer questões como a transmissão desse agente, a sua atuação no organismo humano, a infecção do feto e o período de maior vulnerabilidade para a gestante. Em análise inicial, o risco está associado
aos primeiros 3 meses de gravidez. No Ceará, foram confirmados 25 casos.
Nesta semana, a convite de Governo Federal, representantes do Centro de Prevenção e Controle de Doenças – CDC (sigla em inglês), dos Estados Unidos, integrarão os esforços das autoridades e parceiros nacionais
nessas análises. O CDC é referência para a Organização Mundial da Saúde – OMS em doenças transmissíveis. A
OMS e a sua representação nas Américas, a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, têm sido atualizadas
sobre o andamento das ações, dos resultados e das conclusões do Ministério da Saúde.
É importante que as gestantes mantenham o acompanhamento e as consultas do pré-natal, com a realização de todos os exames recomendados pelo médico. O Ministério da Saúde reforça ainda a orientação
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de não consumirem bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de drogas, não utilizarem medicamentos sem
orientação médica e evitarem contato com pessoas com febre ou infecções.
É importante também que as gestantes adotem medidas que possam reduzir a presença de mosquitos transmissores de doenças, com a eliminação de criadouros, e protegerem-se da exposição de mosquitos,
mantendo portas e janelas fechadas ou teladas, usando calça comprida e camisa de manga longa, utilizando
repelentes permitidos para gestantes.
Ainda de acordo com o Governo, “o achado reforça o chamado para uma mobilização nacional para conter o
mosquito transmissor, o Aedes aegypti”, responsável pela transmissão da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya. O êxito dessa medida exige uma ação nacional que envolva a União, os Estados, os Municípios e toda a
sociedade brasileira. O momento agora é de unir esforços para intensificar ainda mais as ações e a mobilização.
O Governo lançou, nesta semana, uma campanha para que a população passe a buscar todos os dias por
focos que possam ser criadouros do mosquito. De acordo com dados do Levantamento de Índice Rápido de
Aedes aegypti – LIRAa, divulgado no dia 28 de novembro pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 199 Municípios
em situação de risco de surto de dengue, chikungunya e zika.
O Ministério informou ainda que também foi notificado no dia 27 de novembro, pelo Instituto Evandro
Chagas, sobre outras duas mortes relacionadas ao zika vírus. As análises indicam que esse agente pode ter
contribuído para agravamento dos casos e óbitos. Esta é a primeira ligação de morte relacionada ao zika vírus no mundo, o que demostra uma semelhança com a dengue. O primeiro caso foi confirmado pelo Instituto
Evandro Chagas, na Região Metropolitana de Belém, no último 27 de novembro. A vítima foi um homem que
morava no Estado do Maranhão. Segundo os especialistas, o paciente tinha lúpus, uma doença que afeta o
sistema imunológico, e por isso não resistiu ao vírus.
De acordo com o Coordenador de Promoção e Proteção à Saúde, da Secretaria da Saúde do Ceará, Márcio
Garcia, no Estado os profissionais da saúde são orientados a tratar os pacientes que aparecem com os sintomas
a partir da suspeita de dengue. Todas as pessoas que apresentem febre e manchas pelo corpo devem procurar
uma unidade de saúde. Há uma circulação intensa de dengue no Ceará, e essa doença tem um potencial de
agravamento maior.
Vamos todos juntos combater o mosquito transmissor dessas doenças!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Esta Presidência gostaria de registrar a presença do Prof. Walter
Moura, de Montes Claros, que vai receber a Honraria Manoel José Gomes Tubino, na área de Educação Física,
acompanhado da nobre Deputada Raquel Muniz.
É uma honra e um prazer! Parabéns! Só quem merece é que recebe este título, e V.Sa. merece.
Nobre Deputada Raquel Muniz e Prof. Walter Moura, muito obrigado pela presença aqui.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado Celso
Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais colegas Parlamentares, encaminho pronunciamento sobre dois importantes eventos de que participamos em Santa Catarina.
Um ocorreu no Município de Pinhalzinho, onde encerramos atividades em que os idosos são muito prestigiados. Afinal de contas, no quesito longevidade, Santa Catarina está em primeiro lugar! Entregamos um veículo para a Saúde do Município, por meio de emenda individual nossa de 100 mil reais, e também a mobília
de uma unidade de saúde.
No Município de União do Oeste, inauguramos uma praça de lazer para os nossos idosos e as nossas
crianças, um cartão de visitas do Município, por meio de emenda parlamentar nossa no valor de 350 mil reais.
Parabenizo a administração municipal de União do Oeste e a de Pinhalzinho.
Solicito que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de destacar que prestigiei, na manhã do último sábado, o
encerramento das atividades de grupos de idosos do Município de Pinhalzinho. Centenas de pessoas participaram do evento, acompanhando missa de abertura e cerimonial para entrega da premiação dos JIIDOS – Jogos
de Integração dos Idosos, realizados há cerca de 15 dias. Vale ressaltar que Santa Catarina tem um dos maiores
índices de longevidade do País, e isso se deve ao cuidado que os Municípios dirigem aos idosos.
Em seguida, entreguei ao Prefeito de Pinhalzinho, Fabiano da Luz, e a seu Vice, Ladir Cassol, as chaves de
um veículo zero-quilômetro, que será utilizado para serviços da Secretária Municipal de Saúde. Os recursos são
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oriundos de emenda parlamentar de minha autoria junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 100 mil. Além
do carro, outros equipamentos para os postos de saúde serão adquiridos com o restante do valor.
Já na noite do sábado, houve a inauguração de mais uma importante obra realizada com recursos de
emenda parlamentar de minha autoria. Dessa vez, foi no Município de União do Oeste, contemplado com recursos da ordem de R$ 350 mil do Ministério do Turismo para a construção de uma praça, compreendendo
espaço para passeios, academia ao ar livre, playground, arborização, iluminação e muito mais. No ato, ocorreu
o acendimento das luzes de Natal e a abertura da praça para a comunidade.
Trata-se de obras e de melhorias fundamentais para os Municípios, as quais faço questão de acompanhar de perto e de registrar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Edinho Bez, do PMDB de
Santa Catarina, por 1 minuto.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamentares, eu gostaria de dar como lido trabalho que fizemos sobre a dengue. Há muito tempo o País merece um
trabalho diferenciado e preventivo.
Registro a presença de Ruberval Pilotto, nosso sempre Deputado Federal, que nos faz uma visita neste
momento.
Seja bem-vindo, Deputado! V.Exa. é uma pessoa fantástica, do bem, que eu conheço muito!
Quero aproveitar o raciocínio para indagar: será que há alguém no mundo político que não conheça Michel Temer? S.Exa. é uma pessoa boníssima, uma pessoa competente. Foi três vezes Presidente desta Casa e é
Vice-Presidente da República, uma pessoa de quem todos têm orgulho. E todos gostariam de usufruir de sua
amizade, assim como eu, que tenho esse privilégio.
Voltarei a falar sobre isso, mas nós exigimos respeito com a figura do Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de Deputado Federal pelo sexto mandato consecutivo; membro de diversas Comissões, Subcomissões, Grupos de Trabalho e Frentes Parlamentares; entre elas a
Frente Parlamentar em Defesa da Saúde; tendo sido já Vice-Presidente da Fundação Ulysses Guimarães e Secretário de Infraestrutura no Estado de Santa Catarina; apontado inúmeras vezes como um dos Parlamentares
mais atuantes do Brasil e, orgulhosamente, figurando entre os políticos de ficha sempre limpa, faço uso da tribuna para criticar, abertamente, o nosso País na condução da saúde pública.
Faço este pronunciamento porque tenho ciência de que a minha experiência, a minha conduta e a minha
trajetória política me credenciam a criticar a gestão da saúde pública entre outros no Brasil.
Sras. e Srs. Parlamentares, sabemos que criticar é fácil; mas criticar com conhecimento de causa é para
poucos. Em janeiro do corrente ano, fiz um pronunciamento nesta Casa sobre a dengue. Clamei ao poder público, nas esferas federal, estadual e municipal, para que a população fosse permanentemente conscientizada sobre o perigo dessa doença e sobre as medidas de prevenção; pedi que fossem tomadas providências; e
pouco aconteceu!
Quase 1 ano depois deste meu pronunciamento, lamentavelmente vem o Ministério da Saúde anunciar que os casos da dengue no Brasil aumentaram; e que o mosquito Aedes aegypti passou a ser também o
transmissor da chikungunya e do zika vírus – este último associado à microcefalia fetal, que anda assustando
ainda mais a população.
Pergunto então: se houvesse uma preocupação real com a saúde pública, nós estaríamos hoje em estado
de alerta por uma doença que inclusive já foi, lá no passado distante, erradicada do Brasil?
O mosquito da dengue – meus colegas, atentem para esta informação – foi descrito pela primeira vez
em 1762. No Brasil, os primeiros relatos sobre a doença datam do final do século XIX, em Curitiba, e no início
do século XX, no Rio de Janeiro.
A dengue desapareceu do nosso País na década de 50, como resultado de um intenso trabalho comandado pela Organização Pan-americana de Saúde.
Meio século depois, apesar de todo o nosso progresso tecnológico, dos nossos inúmeros meios de comunicação de massa, onde se inclui a Internet e as redes sociais, e do nosso tão aclamado desenvolvimento, o
mosquito está mais forte do que nunca!
O que se vê em termos de conscientização da população, tanto com relação à dengue quanto a outros
males da nossa sociedade, são ações pontuais, esporádicas, tão somente quando toca o sinal de alarme!
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Repito o que disse lá em janeiro: precisamos desenvolver e ampliar campanhas de conscientização permanentes, contínuas e perenes, porque até que uma mudança de comportamento seja efetivamente incorporada pelo indivíduo e por toda a sociedade leva tempo! E nós já perdemos muito tempo! Chega de ações
paliativas e de campanha relâmpago, sem continuidade devida!
Segundo dados do Ministério da Saúde, os casos de dengue registrados no País este ano, até a metade
de novembro, ultrapassaram 1,5 milhão, com um aumento de 176% em relação ao mesmo período do ano
passado. Houve, ainda, aumento de 104% nos casos graves de dengue e de 79% no número de mortes quanto
comparado com os dados de 2014.
O grande mal do nosso século, caros Parlamentares, é o “deixa pra lá”, é achar que tudo só acontece com
os outros, até que a realidade nos atinja irremediavelmente.
O Ministro da Saúde que assumiu agora pediu a mobilização da sociedade e dos agentes públicos para
evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A situação é grave! Há 199 Municípios brasileiros em situação
de risco de surto de dengue, chikungunya e vírus zika. Outras 665 cidades estão em situação de alerta.
No caso da chikungunya, este ano foram notificados 17.131 casos, sendo que 6.724 foram confirmados
e 8.926 estão em investigação. Há confirmação de casos do vírus zika em 18 Estados.
Brasileiros e brasileiras, estejam atentos! Vigiem os seus quintais, alertem a vizinhança, porque somente
unidos conseguiremos impedir que surjam novos focos do mosquito Aedes aegypti.
Denuncie as autoridades mais próximas ou a este Deputado. Cuidado com recipientes que possam acumular água, inclusive pneus velhos, lixo a céu aberto, entulhos, caixas d’água e bebedouros de animais.
Faço um apelo às Prefeituras Municipais para que se engajem neste trabalho de combate à dengue, tanto fiscalizando quanto alertando a população.
Peço aos governos estaduais que somem esforços no combate à Dengue, e ao Governo Federal que intensifique as campanhas e as medidas preventivas em todo o Brasil.
Solicito a ampla divulgação deste pronunciamento pelos meios de comunicação desta Casa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcon, do PT do Rio Grande
do Sul, que disporá de 1 minuto.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na minha avaliação, Michel Temer é o capitão do golpe. Ele disse, em carta, que nunca a Presidente da República o respeitou ou que nunca o ouviu. Há
poucos meses, foi designado para fazer a articulação política do Governo. Então, para mim, está dado: quando
o Vice-Presidente da República se retira do Palácio é porque está pronto para dar o golpe junto com a direita,
junto com os tucanos, junto com o DEM. É o que estamos percebendo.
Queremos que a democracia permaneça neste País e que não se repita aquilo que vimos há muitos anos:
a ditadura militar.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê como lido o meu pronunciamento e que ele seja divulgado pelos
meios de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Nobre Deputado Marcon, V.Exa. será atendido na íntegra.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, será Michel Temer o capitão do golpe? No dia de ontem, 7 de dezembro, foi protagonizada uma nova modalidade de comunicação do Vice-Presidente com a Presidenta Dilma.
Foi distribuído um press release para toda a imprensa, sob a forma de uma carta pessoal à Presidenta da República, oriunda do Vice-Presidente, Michel Temer.
Seria uma descortesia do Vice-Presidente? Claro que não.
Trata-se de mais uma demonstração de que a Presidenta Dilma tem e tinha razão em não confiar no seu
Vice-Presidente. Temer, infelizmente, com essas atitudes só demonstra para sociedade que não merece um
grama de confiança.
Está provado que a Presidenta Dilma fez muito bem em não chamar Temer para consultá-lo para nenhuma
medida de ordem econômica. Para quê? Temer esteve poucos meses atrás coordenando a relação política do
Governo e a largou porque quis. Sempre se orgulhou em dizer que seria um vice para ajudar e não atrapalhar.
Agora, vendo-se na condição de “futuro Presidente” (caso a Presidenta seja impedida pelo Congresso
Nacional) e aclamado pela Oposição, da noite para o dia se transforma! Abandona o Governo, no momento
em que Cunha, seu correligionário, deflagra o processo de impedimento.
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Deixa transparecer claramente que, conforme ditado popular no Rio Grande: “para comer a carne a turma
do Temer se reuni toda e confraterniza toda. Porém, para lavar os espetos, restam poucos”.
Assim já dizia meu velho mestre, companheiro ex-Governador e Ministro Olívio Dutra: “Temos que escolher
as boas companhias” e, infelizmente, escolhemos as piores nesses últimos tempos e agora pagamos por essa
conta que carregamos.
Mesmo com tudo isso, com adversidades e traições, estamos vivos para vencer o golpe.
É isso, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Valmir Assunção, do PT da
Bahia, que disporá de 1 minuto.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer dois registros. Primeiro, quero parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB de Porto Seguro, que realizou a sua confraternização e a dos professores no último sábado. Estavam presentes os professores
de Santa Cruz Cabrália, de Itabela, de Eunápolis, de Guaratinga, de Itagimirim, de Porto Seguro. Entre professores
e convidados, amigos do APLB Sindicato, em torno de 2 mil pessoas participaram da grande confraternização.
O APLB é um sindicato de lutadoras e de lutadores que vem lutando para que no assassinato dos Profs.
Álvaro Henrique e Elisney Pereira haja justiça, ou seja, haja júri popular. Essa é uma luta deles, à qual me somo.
O gabinete está à disposição para ajudar a APLB Sindicato, de Porto Seguro.
Como segundo registro, quero saudar e parabenizar o Governador da Bahia e a Presidente do INCRA pela
decisão de implementar 170 agroindústrias.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero parabenizar a APLB Costa do Descobrimento, Sindicato dos Professores, através de seu Presidente Neilton da Cruz e de seus Diretores Euvadelis e Luciene por mais 1 ano de atividades
em defesa da categoria, manifestadas na bela comemoração que aconteceu no último sábado em Porto Seguro.
A APLB Costa do Descobrimento, além de Porto Seguro, defende também os professores de Santa Cruz Cabrália,
Guaratinga, Itagimirim e Itabela. A atuação do sindicato é bastante conhecida em defesa dos direitos dos professores.
Foi um momento de festa, mas também de afirmação de lutas, como é o caso da busca por justiça no
caso dos dois professores da rede municipal de ensino de Porto Seguro, Álvaro Henrique e Elisney Pereira, que
foram brutalmente assassinados há 6 anos. O Prof. Álvaro, com 28 anos, era pai de uma criança de 2 anos na
época e tinha tomado posse como Presidente do Sindicato de Educação de Porto Seguro (APLB) e foi uma liderança na luta por uma escola pública de qualidade. Na época, Álvaro denunciava irregularidades do uso de
FUNDEB pela Prefeitura de Porto Seguro.
O Ministério Público, após meses de investigação, denunciou o então Secretário Edésio Lima, apontando-o como mandante do crime, além de dois policiais militares que faziam a segurança do ex-Prefeito e foram
apontados como os aliciadores.
Ao serem pronunciados a júri popular, os réus recorreram à Justiça do Estado da Bahia e o processo ainda se encontra em Salvador. Ou seja, a Justiça precisa ser mais célere neste processo.
Parabéns a esta importante categoria, tão fundamental para a Bahia e o nosso País!
Sr. Presidente, gostaria que este discurso fosse divulgado no programa A Voz do Brasil e pelos demais
meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero parabenizar o INCRA, através da Presidenta Maria Lúcia Falcón, e o Governo do Estado da Bahia, através do Governador Rui Costa, do seu Secretário de Desenvolvimento
Rural, Jerônimo Rodrigues, e da Superintendente de Políticas Territoriais e Reforma Agrária, Renata Rossi, pela
celebração do convênio que implementará 170 agroindústrias em projetos de assentamentos nos 27 territórios de identidade da Bahia.
O convênio, que revê a execução da Rede Agroindustrial da Reforma Agraria da Bahia (REAFRA) é avaliado
em R$ 60 milhões e ajudará no desenvolvimento de sistemas produtivos de fruticultura, caprinocultura, mel,
mandioca, aves, cacau, leite e dendê. Com este projeto, mais de 20 mil famílias de assentamentos de reforma
agrária na Bahia serão beneficiadas.
Este é um belo exemplo daquilo que defendemos como políticas de desenvolvimentos dos assentamentos.
São investimentos que retornam à sociedade através da produção de alimentos saudáveis, muitas vezes sem agrotóxicos. Vale destacar que, além das agroindústrias, o projeto aponta também a ampliação de ações de assistência
técnica, verticalizando a produção de alimentos e permitindo a participação dos agricultores familiares no mercado.
Sr. Presidente/a, solicito a V.Exa. que divulgue este pronunciamento no programa A Voz do Brasil e pelos
demais meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Pereira, do PMDB do
Rio Grande do Sul. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje teremos um
grande dia. Dia que vai fazer parte da história do nosso País, eis que teremos a oportunidade de, com muita
tranquilidade, no âmbito da democracia, expressar nosso sentimento.
Sou do PMDB do Rio Grande do Sul, mas quero, de antemão, dizer ao Líder Leonardo Picciani e a todos
os membros do PMDB, inclusive ao meu amigo Deputado Vitor Valim, que o PMDB é um partido unido, é um
partido de gente boa e que respeita todos os partidos, sem exceção.
O que vamos fazer aqui no dia de hoje é uma votação, olhando para o futuro. Não vamos fazer disso uma
guerra, uma batalha. Não! A democracia é assim: em um dia se ganha, em outro se perde. O importante é que
temos que votar pelo bem do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao combativo Deputado Vitor Valim, do PMDB
do Ceará. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho à tribuna relatar que o que está sendo feito hoje na Casa vai abrir um precedente e tirar das Lideranças
partidárias todas as prerrogativas. Mas o tempo vai tratar de dar as respostas a isso.
Há algo que eu quero deixar muito claro na minha biografia, na minha história: desde o primeiro dia em
que assumi este mandato até hoje, tenho feito oposição clara contra este Governo. Não só oposição na fala,
mas nas votações e na minha atuação nas Comissões.
Tachar de “chapa-branca” uma chapa legitimamente indicada por um Líder partidário, como é o Deputado Leonardo Picciani, é querer desrespeitar a democracia.
Volto a dizer: minha chapa não é branca! A minha chapa é roxa! Tenho lutado aqui contra o mensalão,
o cuecão, o petrolão. Não vou admitir, em hipótese alguma, que minha chapa seja tachada de “chapa-branca”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, que dispõe de 1 minuto.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (Bloco/PSD-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cada final de semana que venho da Paraíba, trago preocupação com a situação hídrica dos Municípios
do Estado. Neste final de semana, visitei a zona rural de Campina Grande e conversei com várias pessoas, e elas
me disseram que a situação é muito grave.
Amanhã, às 14h30min – e conversava há pouco com o Deputado Marcondes Gadelha –, na Comissão
Mista sobre Mudanças Climáticas, será discutido um requerimento de minha autoria que diz respeito à crise
hídrica do compartimento da Borborema. Não é só para discutir – e já falei com o Ministro Gilberto Occhi –,
mas para que o Ministério da Integração Nacional apresente um plano de ação e as medidas que vamos implementar. Convido a nossa bancada e aqueles que puderem a participar dos trabalhos.
Por último, registro que estive há pouco com a Ministra Kátia Abreu, a quem agradeço por ter me atendido. Falei com a Ministra sobre nossa preocupação com a situação da zona rural, com a questão hídrica e com
temas como o escoamento da produção de laranja em Matinhas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Wadson Ribeiro, do PCdoB de
Minas Gerais, que dispõe de 1 minuto.
O SR. WADSON RIBEIRO (PCdoB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero dar como lido
pronunciamento em que parabenizo os estudantes de São Paulo que, na semana passada, obtiveram uma
grande vitória, depois de meses. Ocuparam mais de cem escolas em São Paulo, em protesto contra a chamada
reorganização da rede de ensino estadual que o PSDB tentou implementar naquele Estado.
E o PSDB vai se notabilizando por não conseguir tratar das questões da educação pública. Foi assim no
Paraná, onde tiveram uma postura truculenta com os professores no início do ano. Foi assim agora no Estado
de São Paulo, onde os estudantes foram espancados, mas prevaleceu a voz dos estudantes, prevaleceu a luta
dos estudantes.
Eu queria aqui, como ex-Presidente da UNE, saudar esses estudantes que não deixaram e não deixarão
que essa reforma ocasione uma diminuição na qualidade do ensino.
Parabenizo os estudantes pela luta, que é a luta dos estudantes do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna hoje, em primeiro lugar, para prestar o meu
apoio e parabenizar os estudantes secundaristas de São Paulo que nas últimas semanas deram ao Brasil uma
aula de democracia, cidadania e resistência.
Os estudantes paulistas reagiram ao plano de reorganização escolar, imposto pelo Governo Alckmin,
que previa o fechamento de 92 escolas em todo o Estado, ocupando de forma pacífica e organizada mais de
200 instituições de ensino.
Um fato que merece atenção especial, Sr. Presidente, é que esses estudantes – muitos deles com menos
de 14 anos de idade – criaram uma rotina de atividades dentro das escolas ocupadas. Divididos em grupos, eles
assumiram a responsabilidade pela segurança, pela limpeza e pela alimentação. Também foram organizadas
palestras, aulas abertas e debates dentro das instituições.
Mesmo depois de o Governo do Estado recuar e anunciar a suspenção do fechamento das escolas, os
estudantes decidiram em assembleia – e de forma democrática – pela manutenção das ocupações até o cancelamento definitivo do plano de reorganização.
A luta dos estudantes não é apenas contra a decisão unilateral e autoritária do Governo do tucano de fechar
mais 90 escolas e transferir para outras instituições de ensino 311 mil alunos. As reivindicações dos estudantes
trazem à tona o direito à educação e a necessidade da promoção de mais políticas públicas para a juventude.
Como ex-Presidente da União Nacional dos Estudantes, vi em cada um dos estudantes que impuseram
esta derrota ao Governo de São Paulo o sonho e a luta de várias gerações de estudantes brasileiros. Apesar da
vitória, vejo com grande preocupação a forma truculenta como polícia comandada pelo Governador Alckmin
reprimiu os atos de ruas dos estudantes com uso de gás lacrimogénio, bombas de efeito moral, agressões físicas e prisões.
Parece-me que as polícias militares comandadas pelos Governos tucanos têm um modus operandi particular de tratar manifestantes. Começamos o ano de 2015 assistindo com indignação à Polícia Militar do Paraná,
comandada pelo Governador Beto Richa, do PSDB, agredir professores e encerramos o ano com as lamentáveis cenas da Polícia Militar tucana de São Paulo batendo em estudantes. Assustador mesmo é perceber que
a mesma Polícia que joga bombas contra professores e estudantes posa para fotos ao lado de manifestantes
que pedem a volta da ditadura no Brasil.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de lembrar que, em tempos de golpe e ameaça à democracia, a
vitória da juventude de São Paulo mostrou ao Brasil o poder das ruas. Não existe aparato policial, não existem
acordos a portas fechadas, chantagens ou interesses particulares de quaisquer espécies que prevaleçam sobre a vontade do povo nas ruas.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Marcus Pestana, do PSDB de Minas Gerais, que dispõe de 1 minuto.
O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu
completarei 40 anos de militância e 34 anos do meu primeiro mandato no ano que vem e nunca vivenciei uma
crise como esta, nem no final da ditadura do Governo Figueiredo, nem no último ano do Governo de Sarney,
nem no impeachment de Collor.
As instituições não têm o direito de manter o País pendurado na incerteza. A instalação do processo de
impeachment nesta Casa é um avanço. A população se manifestou claramente no Datafolha: 65% são a favor
do impeachment. E não me venham falar em golpismo. Houve crime de responsabilidade, o maior escândalo
da história, depressão econômica e estelionato eleitoral.
Por isso, o PSDB se coloca decisivamente pela mudança já, pelo impeachment.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, perplexa, a sociedade brasileira acompanha, entre a indignação
e o desânimo, os desdobramentos da Operação Lava-Jato. Numa única semana, foram para trás das grades
o Senador Delcídio do Amaral, Líder do Governo Dilma no Senado Federal, o grande pecuarista e amigo do
peito do ex-Presidente Lula, José Carlos Bumlai, e um dos maiores banqueiros do País, dono do BTG Pactual,
André Esteves. A cada semana uma nova faceta do maior escândalo da nossa história é revelada. Inacreditável
a dimensão tomada pela corrupção na era lulopetista. Não que a corrupção seja um fenômeno novo ou uma
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singularidade brasileira. Mas ninguém poderia imaginar que a corrupção adquiriria no Brasil do PT a dimensão sistêmica e institucionalizada a que assistimos. Não sem motivos a última pesquisa nacional do Datafolha
registrou a inédita situação em que, pela primeira vez, a corrupção é eleita o maior problema brasileiro, destronando a saúde que reinava desde 2007. Para 34% dos brasileiros a corrupção é o pior problema contra 16%
direcionados para a saúde e 10% ao desemprego. O lado positivo é que a população enxerga e aplaude a ação
ativa e firme de nosso sistema judiciário.
A Presidente Dilma e seu Governo revelam total desconexão com a sociedade apenas 1 ano após a sua
posse. Somente 10% julgam bom ou ótimo o Governo Dilma, 67% o avaliam como ruim ou péssimo, segundo
o Datafolha. A abertura do processo de impeachment é apoiada por 65%. A renúncia da Presidente é vista com
bons olhos por 62% dos brasileiros. A pesquisa GPP de outubro mostra que 64,6% das pessoas acham que o
Brasil piorou nos 13 anos dos Governos de Lula e Dilma. Em outra pesquisa do Paraná Pesquisas, 86,4% afirmam
que Dilma faltou com a verdade na campanha eleitoral.
A rejeição a Lula e ao PT acompanha a tendência de avaliação do Governo Dilma. O crescente desgaste
do ex-Presidente Lula fica claro na Datafolha quando 47% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. O PT
não fica atrás. Quando perguntados qual é o partido que rejeitam, 40,6% citam o PT. Na do Paraná Pesquisas,
quando perguntados a qual partido não se filiariam de jeito algum, o PT é escolhido por 58,60% contra 8,60%
do PSDB.
A avaliação do Congresso Nacional também não difere: é ruim ou péssima para 53%. E sobre Eduardo
Cunha, 81% são a favor da cassação de seu mandato.
Ainda que seja precoce, a opinião pública aponta o caminho da mudança nas simulações de uma possível futura eleição presidencial. Aécio Neves aparece com 31% das intenções de voto à frente de Lula com 22%
e Marina com 21%.
O fundamental, no entanto, é, diante de tamanha crise ética, econômica e política, fazer do limão a limonada, da revolta e perplexidade o combustível da esperança. Democracia é tentativa e erro, é aprendizado
coletivo permanente. Crise são dificuldades, mas também oportunidades. Que as instituições republicanas e
democráticas ressurjam revigoradas após o tsunami da Lava-Jato e da profunda recessão que vivemos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, que dispõe de 1 minuto.
O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje
haverá nesta Casa uma disputa legítima pela composição da Comissão que vai analisar o impeachment.
O Brasil precisa compreender o movimento que foi feito pelo Governo em relação a Líderes de partidos
da base para tentar indicar uma Comissão que não representa a realidade deste Plenário.
A questão do impeachment hoje é maior do que a Oposição ou do que o Governo. Ela é maior, inclusive,
do que a orientação de alguns partidos. Ela tem a ver com a consciência de cada Deputado, com os seus eleitores, com a pressão que todos estão recebendo nos seus Estados.
Então, é muito importante que esse processo democrático do voto parlamentar que vai ocorrer aqui,
hoje, estabeleça um retrato fiel da composição desta Casa. A composição real desta Casa em relação ao impeachment não é aquela indicada pelos Líderes da base, e, sim, a que vai sair representada pelo Plenário.
Nós vamos trabalhar para aprovar a chapa verde e amarelo, a chapa do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Pedro Uczai, que dispõe de 1 minuto.
O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, essa chapa não é chapa verde e amarelo, não! É uma chapa golpista à democracia interna das bancadas. Ela não tem
nada de democracia. É um desrespeito à democracia interna desta Casa e do seu Regimento, como querem
produzir um golpe contra a lei, contra a Constituição e contra a soberania que emana do próprio povo, que é
o voto soberano do povo brasileiro.
Golpistas! Fora, golpistas! Nunca mais golpistas! Pela democracia, pela Constituição e pela lei!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Marcelo Matos, que dispõe de 1
minuto.
O SR. MARCELO MATOS (PDT-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais
uma vez venho aqui para falar sobre o problema de segurança que está atormentando a Baixada Fluminense.
Na semana passada, participei da reunião do Conselho de Segurança. Foi unânime ali o comentário sobre o aumento do efetivo dos batalhões na Baixada Fluminense. É impossível uma cidade com quase 500 mil
habitantes ter 50 policiais por turno para tomarem conta dela. Nesta semana, um menino que estava dentro
do carro com o seu pai foi atingido por bandidos que haviam roubado outro carro.
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Pedimos ao Secretário de Segurança e ao Governador do Estado do Rio de Janeiro que aumentem com
urgência o efetivo da Baixada Fluminense. É impossível um batalhão com 250 homens policiar uma cidade com
quase 500 mil habitantes. Então, eu peço aqui, mais uma vez, ao Governador e ao Secretário de Segurança que
aumentem o efetivo dos batalhões da Baixada Fluminense.
Sr. Presidente, eu gostaria que meu pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil e pelos
meios de comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Dando início ao período dos pronunciamentos de 5 minutos no
Pequeno Expediente, concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, que dispõe de 1 minuto.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, assessores, todos que estão na Casa, neste momento, está sendo entregue, no Salão Nobre da Câmara dos
Deputados, a maior honraria do esporte nacional, da educação física, a Honraria Manoel José Gomes Tubino
na Atividade Física.
A entrega de prêmios está acontecendo e é uma iniciativa do Conselho Federal de Educação Física, da
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano, da Comissão do
Esporte, da 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados.
Eu trouxe um convidado, o Prof. Marival Antonio Mazzio, professor de Educação Física da Universidade
de Londrina, no Paraná.
Convido todos os Parlamentares da Casa a comparecer a esse grande evento da Educação Física.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra à Deputada Alice Portugal.
V.Exa. tem 1 minuto.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar
que estou acompanhando de maneira integral os acontecimentos nesta Casa e que fico perplexa com a possibilidade de quebra da legalidade democrática no Brasil.
É importante chamar a atenção da sociedade brasileira para o que está acontecendo. Não há crime perpetrado pela Presidência da República. Não há qualquer indício de fraude ou corrupção para que haja um processo de impedimento da Presidente da República.
Gostando ou não da Presidente da República, a legalidade foi uma conquista do povo brasileiro. Fiz 18
anos sem direito a votar. E agora não podemos impedir que a democracia siga essa marcha batida do principal
e mais longo período de liberdade democrática no Brasil.
Para mim, a fase de golpes havia passado. Pelo visto, há intenções nesse sentido, mas vamos impedi-las
lutando para que os partidos tenham a primazia na indicação da Comissão, porque assim é a praxe e assim a
Constituição reza.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra à nobre Deputada Maria do Rosário, sempre
muito atenciosa com esta Presidência.
V.Exa., que é do PT do Rio Grande do Sul, dispõe de até 5 minutos.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero inicialmente registrar que o Brasil viveu ao longo dos últimos anos um importante período de desenvolvimento. Fizemos florescer direitos, garantias individuais e coletivas em nosso País que tinham sido sonhados por muito tempo pelo
nosso povo. Políticas para a educação, para a infância, para a moradia popular, para a garantia do emprego e
da renda tiveram lugar em muitos lugares do País, em todas as suas regiões, para o melhor desenvolvimento
do potencial maior do nosso povo.
A crise internacional avolumou-se. Mas não é essa a base real e única para as circunstâncias que vivemos
hoje no País. Desde que o Brasil viveu o processo eleitoral do último ano, desde a vitória nas urnas da Presidenta
Dilma Rousseff no segundo turno, aqueles que decidiram por perseguir o seu Governo e a sua pessoa a cada
dia do novo Governo não desistiram de impedi-la de governar.
É claro que sempre por trás de tudo isso há o PSDB e o DEM, uma oposição que foi derrotada nas urnas,
não em uma, mas em várias eleições. Mas é claro também que a vitória de Eduardo Cunha aqui na Câmara dos
Deputados marcou um período difícil e triste para esta Casa, que outrora foi dirigida por homens honrados
como Ulysses Guimarães e vários outros que o antecederam.
Sem dúvida que Eduardo Cunha estabeleceu, sentado nessa cadeira, como disse muito bem Cid Gomes
com coragem aqui desta tribuna, um lugar de chantagem, de desonra e de falta da ética política.
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Agora, o Presidente da Câmara dos Deputados, ilegítimo aos olhos do povo brasileiro, impede que o
Conselho de Ética dê curso a sua realização, impede que esse Conselho realize reunião para analisar a admissibilidade do relatório do Relator Fausto Pinato. Na sessão que tivemos hoje, houve uma questão de ordem
espúria, sem sentido, em que se questiona, agora que o relatório do Deputado Pinato está apresentado, a possibilidade de um membro do mesmo bloco indicar o Relator de uma matéria, como o é Deputado Pinato no
Conselho de Ética.
Pois esse Presidente, ele próprio, diante da possibilidade de seguir governando a Câmara dos Deputados,
dirige o caminho de um impeachment da Presidenta da República, o caminho de um golpe que visa unicamente
a seus interesses nefastos, não respondidos ao Ministério Público Federal ou à Nação brasileira.
Em muitos momentos, foi divulgado o nome dele próprio como envolvido nas piores e sórdidas falcatruas da corrupção da República. Como aceitar Eduardo Cunha no comando da Câmara dos Deputados? Como
aceitar o poder que ele tem para hoje estabelecer a ausência de poder para os Líderes, com a possibilidade de
chapas avulsas para formação da Comissão, exclusivamente para que possa ter maioria na Comissão que ele
quer, movida pelo ódio dos seus interesses privados?
Como explicarmos aqui, já dentro do plenário, as cabines de votação para votação secreta, querendo
que os atos do Parlamento sejam restritos e secretos, quando, na verdade, o Parlamento urge pela transparência de todos os seus integrantes, de todos os seus membros? Há vários golpes sendo processados dentro dele.
Espera-se que aqueles que ganharam a eleição com a Presidenta Dilma mantenham o impacto vivo da
palavra empenhada nos palanques e nos meios de comunicação e estejam ao seu lado e ao lado do povo brasileiro pela democracia, pelo direito e pela justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Dando continuidade ao período do Pequeno Expediente, concedo
a palavra ao Deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo.
V.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.
O SR. SÉRGIO VIDIGAL (PDT-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
saudar todos aqueles que estão assistindo à TV Câmara neste momento, especialmente a população do Espírito Santo e, muito mais, a população da cidade da Serra.
Hoje, Sr. Presidente, dia 8 de dezembro, a Serra completa 459 anos. É uma honra para todos nós, serranos,
lembrarmos o crescimento e o desenvolvimento daquele Município. Para se ter uma ideia, em 1970, quando o
Brasil foi tricampeão mundial – V.Exa., Sr. Presidente, ainda era um menino –, tínhamos 90 milhões de brasileiros,
e a Serra tinha 17 mil habitantes. Passaram-se exatamente 45 anos, e a Serra tem hoje a maior população do
Estado do Espírito Santo, chegando a quase meio milhão de habitantes. E não houve somente o crescimento
populacional. A cidade também cresceu em sua economia. Em 2011, tornou-se a quarta cidade que mais cresceu no País. O Brasil tem mais de 5.500 cidades, e a Serra é a quarta cidade que mais cresce no País.
Quero hoje render minha homenagem à população da Serra, cidade em que tive o privilégio de ter meu
primeiro emprego de médico, em 1981, e da qual tive o privilégio de tornar-me morador. Hoje, tenho a honra
de dizer que eu, minha família, meus filhos, minhas noras, meus netos, todos nós moramos na Serra.
E a Serra foi mais além: permitiu-me ser Vereador, Deputado e Prefeito por três mandatos. Hoje estou
aqui nesta Casa. Mais uma vez, 70% dos meus votos me foram dados pela população da cidade de Serra.
Quero parabenizar pela bravura a população daquela cidade, uma população de imigrantes. Serra hoje
só tem 25% da população que de fato nasceu na cidade. Em grande maioria, a sua população é formada por
imigrantes que vivem na cidade por opção.
Hoje, a Serra é a locomotiva do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, e isso é motivo de muita
alegria, de muita felicidade.
Quero dizer a cada morador da Serra: parabéns pelo que vocês fizeram por essa cidade! Serra é uma cidade que superou seus próprios desafios.
Por fim, Sr. Presidente, quero falar um pouco sobre a convenção do PDT, ocorrida também na Serra, no
Parque de Exposições de Carapina, no último sábado. Na oportunidade, tivemos o privilégio de receber o ex-Governador, ex-Deputado Federal e ex-Ministro Ciro Gomes, juntamente com o Presidente nacional do nosso partido, Carlos Lupi. Foi uma festa à democracia. Na oportunidade, elegemos a nova Executiva do partido.
Quero parabenizar todos os companheiros que participaram daquela festa. Tivemos a participação de
membros do PDT de todos os 78 Municípios capixabas e de mais de mil militantes do partido na escolha do
novo Diretório e da nova Executiva do PDT. Isso é motivo de muita honra, de muita felicidade.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de aqui relatar também a minha frustração e decepção com a política nacional. Ontem, o Vice-Presidente da República, Michel Temer, encaminhou uma carta à Presidenta Dilma
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Rousseff, na qual enumera 11 itens – eu acho que ele não conseguiu chegar aos 15 itens, como gostaria. A sua
carta traz uma frustração e uma preocupação ainda muito maior para a população brasileira: as principais razões da sua manifestação à Presidenta Dilma Rousseff são de ordem pessoal: S.Exa. não viria recebendo atenção, nem sendo contemplado com cargos.
Eu fico preocupado, Sr. Presidente. Nós vamos discutir aqui um processo de impeachment. E se o País tiver que ser governado por um cidadão como o Vice-Presidente Michel Temer?
A carta divulgada demonstra que o Vice-Presidente da República não está preparado para governar este
País, porque, neste momento, ele deveria mostrar-se um grande estadista, alguém preocupado com o futuro do
País. O que ficou muito claro, naquela sua carta, foi que, primeiro – eu já conheço traidor; traidor quer sempre
colocar a culpa no traído –, ele não está preparado para ser um estadista. Segundo, ele tem a marca dos golpistas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Muito obrigado, Deputado.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Vidigal, o Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alberto Fraga, nos termos do § 2° do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Dando continuidade ao Pequeno Expediente, em permuta com o
Deputado Laudivio Carvalho, tem a palavra o nobre Deputado Carlos Manato.
V.Exa. dispõe de 5 minutos.
O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado.
Na mesma linha do discurso do nosso amigo Deputado Sérgio Vidigal, que é médico, meu colega de
turma, quero parabenizar a cidade da Serra. Eu também tenho domicílio naquela cidade, que hoje completa
459 anos. É uma festa. É a cidade que mais cresce no Espírito Santo, tanto em população, quanto em novos
empreendimentos, com uma capacidade muito grande de receber toda a população do Estado. Centenas de
condomínios têm surgido na Serra, e isso nos dá muito alegria. Dentro das minhas limitações, o que puder fazer pela cidade da Serra, eu o farei. Estou à disposição.
Sr. Presidente, eu tenho um sonho, e, se eu puder apresentar um projeto de lei para que esse sonho seja
realizado, vou apresentá-lo. É o seguinte: que esses dois microfones ou aqueles microfones sejam ligados ao
computador da verdade, para sabermos se é verdade ou não tudo o que o Parlamentar fala aqui. Eu serei o
primeiro a vir aqui, e podem me monitorar. Nós ouvimos cada coisa! Eu não acredito que pessoas falem e que
se acredite no que elas estão falando. É brincadeira, Sr. Presidente!
Em relação ao pedido de impeachment – eu vou citar aqui alguns pontos –, deixo claro, Sr. Presidente,
que esse pedido não foi feito pelo Presidente Eduardo Cunha. Longe disso, e V.Exa. sabe mais do que eu. Ele
foi feito por Hélio Bicudo, um dos maiores juristas do Brasil, que foi membro fundador do PT e é respeitado no
País inteiro; por Miguel Reale Júnior e uma outra jurista. Essas pessoas, com a credibilidade que têm, fizeram
esse pedido.
Hoje ouvi um debate com a jurista. Ela chamava aqueles 30 juristas que foram fazer média com a Presidenta Dilma – eles estão certos! – para discutir com ela, à luz da Constituição, do Código Penal e do Código
Civil, para se ver quem tem razão. É esse o debate que quero ver. Vamos ver e debater essa questão.
Eu tenho alguns pontos a relatar aqui, Sr. Presidente, pelo menos enquanto o meu tempo permitir.
A Presidenta Dilma:
1) Não respeitou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por esse motivo, teve suas contas rejeitadas pelo TCU;
2) Cometeu crime de improbidade administrativa por conivência;
3) Utilizou dinheiro de propina da PETROBRAS em suas campanhas eleitorais – depoimento relativo
à Operação Lava-Jato, conforme determinação do Juiz Sérgio Mouro, e não sou eu que estou falando não, Sr. Presidente;
4) Autorizou pagamento de propina a partidos políticos – depoimento relativo à Operação Lava-Jato
do nosso ex-colega, Deputado Pedro Corrêa;
5) Autorizou a compra da Refinaria de Pasadena, mesmo sabendo ser um péssimo negócio para
a PETROBRAS; mas seria um ótimo negócio para a companheirada. Ela não podia indeferir esse
pedido;
6) Comprou voto para se reeleger, utilizando-se de programas sociais, mensurados acima da
capacidade de arrecadação do Governo e distribuídos para famílias que não tinham direito aos
mesmos;
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7) Permitiu que uma empresa estatal como a PETROBRAS passasse da condição de superavitária a
deficitária, por ter sido saqueada por seu partido e por partidos aliados durante anos, e a mesma
nada fez para impedir esses saques, nem como Presidente do Conselho Administrativo da PETROBRAS, nem como Presidente da República;
8) Mantém um Estado enorme, com gastos exorbitantes, inúmeros Ministérios e cargos comissionados, gastos imensos com cartões corporativos, sacrificando a sociedade;
9) Faz alianças e negociatas com políticos para se manter no poder, inclusive nomeando-os para Ministérios ou presenteando-os com cargos de confiança, sem considerar a meritocracia ou a ficha limpa;
10) Libera empréstimos do BNDES, com carimbo de secreto, com juros baixos e períodos a perder
de vista, quando não perdoa, como se fosse proprietária dos recursos do Tesouro Nacional;
11) É conivente com a política de sobrepreço em todas as obras e serviços contratados pelo Governo, a fim de permitir o pagamento de propina ao seu partido e partidos aliados;
12) Permite que sejam feitas licitações fraudulentas, ou dispensa de licitação, com a finalidade de
beneficiar as empresas que pagaram mais propina ao PT e partidos aliados.
Sr. Presidente, aqui tem mais dez itens. O meu tempo não vai permitir que eu cite todos eles. Agora, falar
em golpe? Está aí na Internet, para quem quiser ver, que o nobre ex-Deputado e ex-Governador da Bahia, em
1994, quando estava em seu primeiro mandato, entrou com um pedido contra o Governo Itamar. Não foi golpe.
Hoje, eu vi a foto – uma foto bonita – do José Dirceu, bem-arrumado, bacana. E não era a foto de quando ele foi para a prisão, não, Sr. Presidente. Ele estava, ao lado de Lula, entregando a Michel Temer um pedido
contra o Presidente Fernando Henrique. Isso não é golpe. Agora, considerar golpe todos esses fatos, engana-me que eu gosto, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Eu é que agradeço, Deputado. Parabéns pelo discurso.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao Deputado
Ronaldo Nogueira.
V.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. RONALDO NOGUEIRA (Bloco/PTB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa.
a oportunidade.
Manifesto o meu apoio ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias de Sousa, que
pleiteia a reestruturação organizacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que promove políticas públicas que visam principalmente atender o pequeno agricultor, a agricultura familiar e também os indígenas.
A reestruturação que o Ministro está pleiteando, inclusive trazendo competências de órgãos que antes
pertenciam ao Ministério da Agricultura para esse Ministério, é de fundamental importância para o desenvolvimento dessas políticas públicas, principalmente para o pequeno agricultor.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê como lido meu pronunciamento e autorize a devida divulgação nos
órgãos de comunicação da Casa.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Muito obrigado, Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna tornar público o meu apoio ao Ministro de
Estado do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias de Sousa, que pleiteia a reestruturação organizacional do
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Tal reestruturação organizacional se daria por meio da incorporação dos servidores do antigo Ministério
da Pesca e Aquicultura – MPA.
Diante da missão do MDA, que consiste em promover a política de desenvolvimento do Brasil rural e
que já teve suas competências e áreas de atuação expandidas diversas vezes, é necessária uma avaliação da
capacidade atual do Ministério, considerando seu reduzido quantitativo de servidores.
Com a ampliação e a criação de novos programas e ações sob a responsabilidade do MDA desde 2013,
foi elevada a sua execução orçamentária de R$ 1,164 bilhão, em 2008, para R$ 5,561 bilhões, em 2013. Contudo, houve decréscimo do quadro efetivo do Ministério, que apresenta estrutura subdimensionada quando
comparada à de outros Ministérios.
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Na recente reforma administrativa, as atribuições e a estrutura do MPA foram incorporadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que hoje conta com 9.820 servidores efetivos, enquanto
o MDA tem apenas 199 servidores efetivos, e o MPA dispunha de 115 servidores efetivos.
Apesar do encaminhamento de pedido de realização de concurso público para provimento de 404 cargos
efetivos para o MDA, além de 849 cargos efetivos para o INCRA, sabe-se da necessidade de otimizar a alocação
dos recursos humanos deste Executivo, hoje já disponíveis. Logo, pela similaridade da atuação dos servidores
de carreira do MPA com a do MDA, a aprovação da requisição de servidores de carreira reforçaria a estrutura
do MDA, contribuindo para a execução dos programas e das ações desenvolvidas, inclusive as que beneficiam
os pescadores e as pescadoras artesanais.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao Deputado Geraldo Resende. S.Exa. dispõe
de 1 minuto na tribuna.
O SR. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB-MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só quero falar
da nossa alegria, na semana passada, quando conseguimos empenhar 3,390 milhões de reais para o Governo
do Estado de Mato Grosso do Sul, que vai dar o mesmo volume de recursos – ou seja, mais 3,390 milhões –, para
a construção, em Dourados, do mais moderno centro de diagnóstico especializado em saúde. Ou seja, Dourados vai ter um local onde qualquer um da nossa gente, do nosso povo vai ter como realizar desde um exame
de sangue ou de urina mais simples a uma ressonância nuclear magnética ou tomografia computadorizada.
Será o centro de diagnóstico mais moderno da Região Centro-Oeste. Com isso, logicamente, vamos atender a
uma fila interminável de pessoas que procuram diariamente nossos centros de saúde para fazer alguns exames,
que, às vezes, demoram 2, 3, 6 meses ou até 1 ano para serem realizados. Agora, nós encontramos a solução
nessa parceria com o Governo do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Muito obrigado, Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, subo a esta tribuna para anunciar a este Plenário uma notícia tão
aguardada pela população de Dourados e região. Após um trabalho intenso e diário junto ao Ministério da
Saúde, conseguimos o empenho de uma emenda ao Orçamento 2015, de minha autoria, no valor de R$ 3,39
milhões para a construção do Centro de Diagnóstico Especializado de Dourados.
A unidade de saúde especializada será a mais completa do Mato Grosso do Sul, com aparelhos e equipamentos hospitalares de ponta e de última geração, podendo atender 800 mil habitantes, de 35 Municípios
próximos. Ali, os pacientes terão, em um único e moderno local, acesso a exames de tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, ultrassonografia, mamografia, endoscopia e colonoscopia, Raios x digital,
dopplervelocimetria, laboratório de análises clínicas, teste ergométrico, holter 24 horas, eletroencefalograma,
eletrocardiograma, densitometria óssea, entre outros indispensáveis.
Todo esse aparato hospitalar, distribuído em 1.150 metros quadrados, em 31 salas de consultórios e exames, de um total de 104 ambientes, se tornará realidade para a Grande Dourados, em função de uma parceria
importante com o Governador Reinaldo Azambuja, que se comprometeu a dobrar o valor da nossa emenda,
totalizando R$ 6,78 milhões.
A construção do Centro de Diagnóstico Especializado de Dourados é também estratégica. Ela tem o propósito claro de fazer retaguarda ao futuro Hospital Regional de Dourados, realizando desde um simples exame
de hemograma até uma ressonância nuclear magnética.
Sr. Presidente, a intenção ao construir esse centro de diagnóstico é zerar a espera interminável das filas
para a realização de exames e procedimentos. Assim, teremos mais agilidade no tratamento clínico e cirúrgico
em Dourados, sem a necessidade de encaminhar os pacientes para exames nas clínicas particulares da Capital, Campo Grande, que tem cobrado muito caro, desfalcando os cofres públicos. Há exames que oneram três
ou quatro vezes a mais que a tabela praticada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, comprometendo muito os
recursos já insuficientes na saúde.
Dessa forma, a região de Dourados vai reunir condições reais para oferecer serviços de atendimento de
saúde à população com qualidade, excelência e rigor científico, através de exames de alto nível e com equipamentos modernos antes nunca vistos no Mato Grosso do Sul.
Por fim, Sr. Presidente, peço que determine a divulgação deste pronunciamento pelos meios de comunicação desta Casa e pelo programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcelo Álvaro Antônio.
V.Exa. tem 5 minutos na tribuna.
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O SR. MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO (PMB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares e todos que nos assistem pela TV Câmara, no próximo dia 12 de dezembro, a cidade de Belo Horizonte, a Capital mineira, faz 118 anos de existência.
Belo Horizonte, exatamente no dia 12, ganha um presente muito importante relacionado à saúde do
Município. Os cidadãos belo-horizontinos vão ganhar de presente, no dia 12, a inauguração do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, o hospital da região do Barreiro.
Sabemos da deficiência da saúde hoje em todo o território nacional, e em Belo Horizonte não é diferente. Portanto, a cidade, acima de tudo a região do Barreiro, vai comemorar a inauguração da primeira etapa do
Hospital Metropolitano do Barreiro.
É claro que muito ainda há de se fazer. É apenas a primeira etapa. Eu mesmo já marquei uma audiência
com o Ministro Marcelo Castro para discutir o envio de verbas para que o Hospital Metropolitano Doutor Célio
de Castro em breve esteja em pleno funcionamento. Esse hospital certamente vai agregar e muito à saúde do
Município.
Em pleno funcionamento, o hospital disponibilizará 80 leitos de Centro de Terapia Intensiva – CTI, 40
leitos de Unidade de Cuidados Intermediários – UCI; 80 leitos de clínica médica; 40 leitos para tratamento de
Acidente Vascular Encefálico – AVE; 120 leitos cirúrgicos; 39 leitos de pronto-socorro; 10 leitos de emergência
na sala de estabilização.
Quero manifestar aqui toda a minha alegria, representante que sou da região do Barreiro e da cidade
de Belo Horizonte.
Parabéns ao povo de Belo Horizonte.
Quero agradecer também ao Prefeito Marcio Lacerda por ter se sensibilizado com a situação da nossa
saúde. A região do Barreiro fica muito feliz por saber que vai contar com um hospital de grande porte, hospital
que vai atender não só a região do Barreiro, não só a cidade de Belo Horizonte, mas toda a Região Metropolitana.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Eu é que agradeço, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra por 1 minuto ao Deputado Átila Lins, para uma
breve comunicação.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PSD-AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos fazer um apelo
desta tribuna: que o Senado Federal coloque em pauta projeto de decreto legislativo, já aprovado pela Câmara,
que suspende a validade da portaria interministerial dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e do Meio Ambiente, a qual, por sua vez, suspende o pagamento do seguro-defeso e determina o recadastramento de todos os pescadores do Amazonas e do Brasil.
Nós não queremos entrar no mérito da decisão de fazer o recadastramento. Sabemos que foi uma decisão do Tribunal de Contas da União e que deve ser cumprida, mas contestamos o fato de que para o recadastramento se faça necessário suspender o pagamento do seguro-defeso. Tal medida tem causado muitos prejuízos aos pescadores brasileiros, principalmente aos do Amazonas, que estão esperando por uma providência.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que faça divulgar nos meios de comunicação da Casa o apelo que fazemos.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Antes de ouvir o Deputado Laudivio Carvalho, por 1 minuto, concedo a palavra ao Deputado Wilson Filho.
O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado pela
atenção. Gostaria apenas de dizer que acabo de receber uma ligação do Ministro da Saúde, Marcelo Castro,
convidando-me para ir ao Ministério receber uma resposta ao relatório entregue sobre a saúde de João Pessoa, capital da Paraíba.
Nós realizamos um amplo debate envolvendo todos os setores, todos os sindicatos, o povo de João
Pessoa, representantes dos hospitais, todos os que debatem a saúde, e acabamos encontrando várias irregularidades em hospitais, em unidades de saúde, a ponto até de existirem provas de tratamento, de vacinação
em animais dentro dos postos de saúde, além de falta de médicos, de medicamentos e várias outras coisas.
Então, vou receber essas respostas em um tom de afirmação pelas soluções, porque apontar apenas os
problemas não é o que nós queremos.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao Deputado Laudivio Carvalho, do PMDB das
Alterosas, Minas Gerais.
O SR. LAUDIVIO CARVALHO (Bloco/PMDB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, meus amigos que estão acompanhando a TV Câmara e a Rádio Câmara, muito boa tarde. Eu faço
questão de neste momento registrar uma reportagem que foi exibida pelo Fantástico no último domingo.
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Sr. Presidente, V.Exa., que é um coronel da Polícia Militar e que sempre combateu o crime de frente, deve
ter visto a reportagem do Fantástico, que fez um raio-x da criminalidade no Brasil. Ela mostrou que, no Brasil,
realmente e infelizmente, o crime compensa. O autor de um homicídio qualificado, cuja pena varia entre 12 e
30 anos, em média, é condenado a 20 anos, cumpre apenas 4 anos e volta para as ruas para continuar a cometer crimes, a agredir a sociedade.
É preciso, Sras. e Srs. Deputados, que esta Casa tenha a responsabilidade de rever a Lei de Execução Penal.
Eu tenho lutado durante os últimos 10 ou 11 meses, aqui na Câmara Federal, para realizar essas mudanças, oferecendo a esta Casa e ao povo brasileiro projetos de leis mais duras em relação ao bandido. Eu sempre
disse que lugar de bandido é na cadeia; lugar de cidadão de bem é andando pelas ruas, pelas avenidas e até
mesmo pelos becos e aglomerados das nossas cidades.
Sr. Presidente, Deputado Alberto Fraga, coronel de Polícia aqui do Distrito Federal, que representa junto
comigo a segurança pública nesta Casa, não é possível que o crime realmente compense no Brasil. Nós temos
que provocar as mudanças. Nós temos que apresentar projetos de lei, Sras. e Srs. Deputados, para que o bandido se sinta intimidado.
Quem não pode viver acossado e com medo é o cidadão de bem. O bandido tem que ter medo: medo
da força de lei, medo da presença da polícia, medo da denúncia do cidadão de bem, que vai ver, na esquina
da sua rua, a instalação de uma boca de fumo e vai ligar para o 190, para que a Polícia Militar vá lá conferir. É o
bandido que tem que ter medo da força da lei, e não o cidadão de bem, que tem que viver acossado 24 horas,
como um coelho dentro da toca.
Recentemente, Sr. Presidente, nós aprovamos em uma Comissão Especial nesta Casa o Estatuto do Desarmamento, aquele que devolve ao cidadão de bem o direito à sua defesa, porque se esqueceram desse cidadão trabalhador e pagador de impostos e deixaram o bandido andando livremente armado pelas ruas das
nossas cidades.
Então, Sras. e Srs. Deputados, essa matéria do Fantástico do último domingo só veio trazer de novo a
discussão. É preciso parar de passar a mão na cabeça do bandido e abraçar o cidadão de bem, abraçar a mãe
de família, o pai de família, o trabalhador, o pagador de impostos, aquele que sai muitas vezes às 4h30min ou
5h30min da manhã de casa para trabalhar e depois ainda vai para a faculdade.
É preciso, senhoras e senhores, valorizar as nossas polícias. Não adianta dar à Polícia Militar apenas viaturas, armamento, se nós não tivermos leis fortes, que possam inibir o crime, que possam inibir aquele bandido
que é preso de manhã e, à tarde, atira na mesma viatura que o prendeu.
Não é porque o juiz é bonzinho, senhoras e senhores, que ele coloca o bandido nas ruas, mas porque as
nossas leis são fracas, são frouxas, são mofadas, são ultrapassadas. A hora é esta. É hora de mudar, é hora de
inverter a situação, de mostrar ao criminoso, ao marginal, àquele que vive à margem da lei que o nosso País é
do bem. Este não é um país que tem que viver sob o signo do medo por 24 horas.
Essa mesma matéria, senhoras e senhores, mostrou uma Associação de Proteção e Assistência ao Condenado – APAC lá em Minas. As APACs funcionam, no Estado de Minas Gerais, de maneira altamente positiva.
O juiz da Vara de Execuções escolhe, dentro do sistema, aqueles que não cometeram outros crimes enquanto
estavam recolhidos dentro de uma cela. Isso significa que alguns poucos ainda têm condição de recuperação,
de ressocialização.
Na grande maioria das vezes, senhoras e senhoras, o bandido não tem a pena como parâmetro para diminuir a sua fúria ao cometer um crime. Ele sabe que, no Brasil, ser criminoso compensa, porque quem pega 20
anos de cadeia cumpre 4 anos e vai para as ruas. Mais do que isso, Sr. Presidente, Deputado Alberto Fraga, que
é Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública nesta Casa: o bandido sabe que a pena dele é muito
pequena, que não serve para absolutamente nada, porque meses ou pouquíssimos anos depois ele volta para
agredir a mesma sociedade que o condenou.
Portanto, senhoras e senhores, é preciso repensar a segurança do Brasil. Continuar do jeito que está é
que não dá, não pode ser. Lugar de bandido é na cadeia; lugar de cidadão de bem é andando livremente pelas
ruas e avenidas das nossas cidades.
Sr. Presidente, gostaria que a minha fala fosse registrada nos Anais desta Casa e no programa A Voz do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Muito obrigado. V.Exa. será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Uldurico Junior.
O SR. ULDURICO JUNIOR (Bloco/PTC-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em meio a toda a
crise por que passamos no âmbito dos Governos Federal e Estadual, os Municípios também têm nos decepcionando um bocado.

42

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

Eu venho hoje trazer uma informação sobre o Município de Porto Seguro, uma das cidades da terra-mãe deste País, que teve quase todos os postos de saúde fechados pelo poder público municipal. Em véspera
de ano-novo, a cidade enche de turistas. Ter quase todos os postos de saúde fechados é realmente motivo de
muita tristeza para aquele povo, que anda sofrendo muito.
Em meio a condições cada vez piores na área de saúde, foi detectado que, no Hospital Municipal de
Porto Seguro, o raio-x, o único que atende àquela população, é um raio-x veterinário destinado a animais de
pequeno porte. Isso realmente é motivo de muita tristeza para aquele povo.
Nesta Casa, não podemos ficar atentos apenas aos Governos Federal e Estadual. Temos também de lembrar que nos Municípios acontece muito descaso, como em Porto Seguro, cidade da terra-mãe do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Eu que agradeço, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao Deputado Roberto Britto, por 1 minuto.
O SR. ROBERTO BRITTO (Bloco/PP-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho juntar-me à Primeira-Dama do Estado da Bahia, Aline Peixoto, no esforço concentrado que faz para divulgar um show beneficente em prol do Hospital Martagão Gesteira.
No dia 18, ela estará promovendo esse show com nada mais, nada menos do que a nossa estrela maior
da Bahia, Ivete Sangalo, juntamente com a Orquestra Juvenil da Bahia, quando o hospital estará comemorando 50 anos de fundação. Ivete Sangalo cantará músicas de Caetano e Gil, que, agora, completam 50 anos de
Música Popular Brasileira.
Quero convidar todos a participar desse grande show e ajudar nossa primeira-dama – também Presidente
das Voluntárias Sociais da Bahia – nesse evento, que eu reputo da maior importância para todos aqueles que
apreciam a boa música e a música baiana.
Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento, que dou como lido, seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Muito obrigado. V.Exa. será atendido na forma regimental.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso esta tribuna para informar que a partir de hoje junto-me ao
esforço que a Primeira-Dama do meu Estado e Presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, Dra. Aline Peixoto,
vem fazendo em torno de um importante evento previsto para o próximo dia 18 de dezembro, em Salvador.
Refiro-me ao show que a nossa artista maior, Ivete Sangalo, estará realizando na Arena Fonte Nova com o objetivo de arrecadar fundos para a reforma do Hospital Martagão Gesteira, ou Hospital da Criança, importante
instituição de saúde localizada em Salvador, que este ano completou 50 anos de fundação.
Além da reforma, a ideia da primeira-dama é construir uma casa de apoio às mães que têm seus filhos
atendidos pelo hospital.
A venda de ingressos para o show beneficente em prol do Hospital Martagão Gesteira começou na loja
oficial do espetáculo, inaugurada no dia 27 de novembro, no piso L2 do Salvador Shopping. O valor dos ingressos, que pode ser parcelado no cartão em até duas vezes, varia de R$25 a R$700.
Marcado para o dia 18 de dezembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o evento idealizado pelas Voluntárias Sociais da Bahia – VSBA terá como atrações a cantora Ivete Sangalo e a Orquestra Juvenil da Bahia,
que faz parte do programa NEOJIBA. No espetáculo, será apresentado repertório que reúne composições de
Caetano Veloso e Gilberto Gil, como forma de homenagear os 50 anos de carreira dos artistas.
O Hospital Martagão Gesteira é uma instituição filantrópica que presta atendimento de referência em
várias especialidades para crianças e adolescentes de todo o Estado, principalmente em casos de alta complexidade, além de oncologia e ortopedia, com uma estrutura que oferece atendimento 100% através do Sistema
Único de Saúde – SUS.
Quero falar, nesta oportunidade, em especial, sobre a forma dedicada e entusiasmada como a Dra. Aline Peixoto vem se empenhando para que este evento alcance os objetivos desejados. Primeiro, por expressar
o seu comprometimento com o projeto que vem sendo implantado na Bahia pelo Governador Rui Costa, seu
marido. Segundo, pelo fato de o show ser o primeiro grande evento no qual Aline Peixoto coloca todas as suas
digitais, desde a concepção da ideia até a realização.
Quero falar, ainda, da oportunidade que esta tribuna me permite de revelar à Bahia e ao Brasil um pouco
da luta de Aline à frente das Voluntárias Sociais da Bahia, aqui expressada na realização de um grande evento
em defesa da saúde das crianças – ela, que é uma profissional da área de saúde, um dos maiores desafios de
seu marido, o Governador Rui Costa.
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Essa sensibilidade com o social não surpreende a quem, como nós, conhecemos a trajetória profissional
de Aline. Filha natural de Jequié, assim como eu, Aline sempre revelou preocupação com a saúde pública. Talvez por isso tenha dedicado tanto tempo de sua vida a cuidar das pessoas, desde a época em que dividia seu
tempo entre a casa dos pais, em Jequié, e o Hospital Geral de Ipiaú, onde trabalhou por vários anos.
Recordo, aliás, a entrevista coletiva dada pela Dra. Aline Peixoto, em companhia de Ivete Sangalo, quando
do anúncio do evento. Bastante emocionada, ela lembrou de sua relação e do apreço pelo Hospital Martagão
Gesteira, dizendo que, antes de pensar em ser primeira-dama, já mantinha uma relação com o hospital, por ser
da área de saúde e realizar visitas técnicas na unidade.
É preciso, nesta oportunidade, reconhecer também o comprometimento de Ivete Sangalo com essa
luta. Não é fácil para uma artista de sua dimensão, com uma agenda tão concorrida e tantos compromissos
profissionais, encontrar espaço para dedicar-se a esse evento da forma como tem feito. E sem nada cobrar, é
bom que se diga.
Com expectativa de público de cerca de 30 mil pessoas e com transmissão ao vivo pelo canal fechado
Multishow, o repertório da apresentação será composto por músicas dos baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil
e terá acompanhamento de músicos do Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia – NEOJIBA.
O projeto ainda inclui a gravação de um DVD do show, cuja renda também será doada ao hospital filantrópico.
Os ingressos já começaram a ser vendidos e custam entre R$25 e R$400.
Quero aproveitar esta oportunidade para informar que as Voluntárias Sociais da Bahia lançaram a campanha Seja o Papai Noel de uma criança. A campanha vai recolher doações, nos principais shoppings da capital
e em secretarias e órgãos do Estado, que serão doadas a crianças carentes de Salvador.
Nos dias 2, 3, 5, 9, 10, 11 e 16 de dezembro, o Governador Rui Costa e a primeira-dama vão receber as
crianças no Palácio de Ondina, com direito a ceia e à presença de Papai Noel.
Na ação planejada pela primeira-dama, Aline Peixoto, serão selecionadas aproximadamente 40 crianças,
para cada dia de Natal no Palácio de Ondina, todas atendidas por creches e abrigos de Salvador que já têm
contato com o Serviço Social das Voluntárias.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação do meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa
e no Programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado, por 5 minutos.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, quero, no primeiro momento deste pronunciamento, trazer aqui uma denúncia grave em relação ao Município de
Dias d’Ávila, no Estado da Bahia, com referência ao concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de
Dias d’Ávila para o provimento de vagas de professores na Rede Pública Municipal.
Para o concurso, foi feita a contratação de uma empresa denominada S&R Concursos e Pesquisas Ltda., que
me parece não ter muita experiência para realizar concursos dessa complexidade. Ocorre, Sr. Presidente, que esse
concurso demonstrou enormes falhas. Várias pessoas que se submeteram a ele notaram fraudes, incongruências
nas provas e até erros de português, e foram à delegacia de Polícia do Município de Dias d’Ávila para prestar queixa.
Existe hoje já organizado um movimento para ingressar com uma denúncia no Ministério Público do
Município em razão de que as falhas que ocorreram nesse concurso público são gravíssimas. Por exemplo, foi
disposto no edital que a dissertação seria de 20 linhas, porém, quando os candidatos receberam as provas,
verificaram que na folha de redação havia 25 linhas. Não existiam fiscais em todos os locais, os quais, inclusive,
eram despreparados. Antes do término do concurso, foi dado conhecimento do gabarito das provas, por deixarem as pessoas sair com o caderno das provas.
Ora, Sr. Presidente, nós lamentamos que, mesmo com tanta antecedência com que foi divulgado o edital
desse concurso público no Município de Dias d’Ávila, exista tamanha desorganização, incompetência e fraude. Esse concurso no Município de Dias d’Ávila está sob suspeição, e cabe à Justiça atuar firmemente para que
resolva, dirima qualquer tipo de dúvida que efetivamente ocorra e exista.
Isso porque a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, seja através da Prefeita Jussara, seja através do Secretário de Educação, demonstrou incompetência clara na condução desse processo de concurso público. Daí por
que nós queremos que a apuração seja feita, que o Ministério Público abra um processo investigativo, que os
fatos sejam amplamente divulgados e as falhas corrigidas.
Nós há muito tempo denunciamos no plenário desta Casa que o Município de Dias d`Ávila escamoteava
a verdade, não produzindo processo de concurso público não apenas na área de educação, mas também em
diversas outras áreas, porque fazia do nepotismo, do fisiologismo e, principalmente, da cooptação política o
empreguismo dentro da Prefeitura, em detrimento da transparência, porque é uma obrigação dos Municípios
realizar o processo de concurso público para o preenchimento dos cargos vagos. Assim, exigimos que a Prefei-
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tura se manifeste e que a Justiça local e o Ministério Público atuem firmemente no combate a esses fatos que
aqui eu denuncio e que já estão sendo amplamente divulgados, inclusive no Estado da Bahia.
Quero também, num segundo momento, Sr. Presidente, dizer que nós estivemos, na semana passada,
em missão oficial no Cazaquistão e na Geórgia, onde pudemos, em meio ao alto nível de governo, por intermédio de contatos entre o Parlamento brasileiro e os Parlamentos do Cazaquistão e da Geórgia, manter conversas bilaterais de altíssimo padrão.
Eu expresso aqui a minha satisfação de podermos exercer a diplomacia parlamentar, em nome do povo
e deste Poder, com outros países.
Fomos extremamente bem recebidos e mantivemos contatos para o fortalecimento dessas relações bilaterais, tanto no âmbito da diplomacia entre os Parlamentos, mas também, acima de tudo, num aprofundamento dessas relações políticas, comerciais e culturais.
Portanto, eu quero aqui expressar que farei um relatório objetivo e o exporei dentro do sistema de divulgação da Câmara dos Deputados.
Queria, de antemão, agradecer a oportunidade de estarmos na missão de representar o Parlamento brasileiro, dispondo dessa bilateralidade entre os países amigos do Cazaquistão e da Geórgia.
Portanto, eu agradeço a V.Exa. a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra, por 1 minuto ao Deputado Kaio Maniçoba.
O SR. KAIO MANIÇOBA (Bloco/PHS-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje eu venho a esta
tribuna parabenizar a Dra. Edianne Nobre, da Universidade de Pernambuco – UPE de Petrolina. A Dra. Edianne
ganhou o Prêmio CAPES de Teses, um prêmio de doutorado importante em âmbito nacional. Isso nos orgulha,
como sertanejos, e orgulha a UPE de Petrolina. Apesar de a Dra. Edianne não ser pernambucana, ela está enraizada em Petrolina e leciona na UPE de lá.
Quero deixar o meu registro de alegria, de felicidade e parabenizá-la por esse grande prêmio de dimensão nacional como autora da melhor tese de doutorado do ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Eu é que agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao Deputado Paes Landim.
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não tive a oportunidade,
por falta de espaço nesta tribuna, de me reportar à posse da Ministra Maria Thereza de Assis Moura na Corregedoria-Geral Eleitoral e a investidura do Ministro Herman Benjamin no Tribunal Superior Eleitoral. Ambos
integram os quadros do Superior Tribunal de Justiça.
O Ministro Herman Benjamin substituiu o Ministro Otávio Noronha, que completou o mandato naquela
Corte eleitoral do País. Uma figura culta de jurista, um tribuno eloquente que não só empolga, mas também
nos obriga a refletir, um dos raros oradores eloquentes e cultos que eu já conheci neste País, João Otávio de
Noronha encantou o Tribunal com os seus votos, com a profundidade do seu saber jurídico, como sói acontecer nos seus votos no Superior Tribunal de Justiça do nosso País.
Eu quero aqui saudar todos eles. O Ministro Herman Benjamin é um Ministro de um saber jurídico incomparável e de uma profunda visão do mundo. Os retratos de personalidades iluminadas no seu gabinete
já mostram o seu perfil de humanista, de homem de uma visão global do mundo no sentido da liberdade, da
democracia, de respeito aos direitos individuais e ao meio ambiente. Ecologista por natureza, sua preocupação
com o meio ambiente tem nele, na jurisprudência, um dos arautos de que a preservação do meio ambiente é
um dever que incumbe a toda a sociedade e em especial ao Estado.
A Dra. Maria Thereza de Assis Moura é uma grande processualista penal, uma doutora nessa área. É, sobretudo, reconhecidamente uma processualista de primeira mão, de primeiro nível. Ela fez pós-graduação na Universidade de São Paulo e tem a admiração de todos os advogados que militavam no STJ. Além disso, Sr. Presidente, é
uma pessoa que, ao longo da sua atuação no Tribunal Superior Eleitoral, se destacou pela inflexibilidade dos seus
votos em defesa da lisura dos pleitos eleitorais e do rigor da apuração contra aqueles que violam a Lei Eleitoral.
O Ministro Herman Benjamin estudou Direito no Rio de Janeiro, mas fez mestrado em Illinois, nos Estados Unidos. No Ministério Público de São Paulo, onde atuou, destacou-se pelo combate incessante àqueles
que violam os princípios da moralidade pública e praticam danos ao meio ambiente.
Quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral pela posse de ambos – de Maria Thereza, como Corregedora-Geral, e de Herman Benjamin, como Ministro titular – e, ao mesmo tempo, aplaudir a atuação desse
grande jurista mineiro que honra a magistratura brasileira, João Otávio de Noronha, cuja eloquência, como
disse a V.Exa., é criadora, enriquecedora e desperta reflexão e interesse pelos temas sobre os quais nos seus
votos e nos seus pronunciamentos ele trata.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao Deputado Dr. João, por 1 minuto, e já convido para vir à tribuna o Deputado Zeca Dirceu.
O SR. DR. JOÃO (Bloco/PR-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assomo a esta tribuna para fazer
um grande apelo, um apelo quase dramático, ao nosso Ministro da Saúde, no sentido de dar uma atenção especial aos hospitais universitários do Rio de Janeiro.
O Hospital Universitário Antonio Pedro, que presta serviço à Universidade Federal Fluminense, está fechando suas portas.
O Hospital do Fundão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, suspendeu todas as cirurgias de alta
complexidade.
O Hospital Gaffrée e Guinle, que é referência no tratamento de AIDS em todo o Brasil, também está fechando suas portas, porque há quase 3 meses o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, não
repassa seus recursos.
Então, eu faço esse apelo dramático ao Ministério da Saúde para que dê mais atenção aos hospitais federais, que reduziram o seu atendimento em quase 80%, e aos hospitais universitários do Estado do Rio de
Janeiro. A redução no atendimento está levando a saúde daquele Estado a um verdadeiro caos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos Henrique Gaguim, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PMB.
O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (PMB-TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, aprovamos agora mesmo, na Comissão Mista de Orçamento, a CMO, o Plano Plurianual – PPA. Tive
o privilégio de colocar no PPA algumas emendas.
Tive o privilégio de colocar verbas destinadas à ampliação do acesso aquaviário e terrestre até o porto
de Praia Norte, no nosso Estado, muito importante para o desenvolvimento da Região Norte, em Augustinópolis, Araguatins e Xambioá.
Tive o privilégio também de colocar verbas destinadas aos projetos da agricultura irrigada, que corresponde aos Projetos São João, Manuel Alves e Formoso do Araguaia, além de verbas destinadas à melhoria da
infraestrutura turística das cidades de Palmas, Porto Nacional, Caseara, Araguatins, que são banhadas pelos
Rios Tocantins e Araguaia.
Foram acatadas pelo Relator, ainda, nossa emenda relativa à implantação da Zona de Processamento de
Exportação – ZPE na cidade de Araguaína.
E mais: foram colocados no PPA 250 milhões, a serem aplicados, em 4 anos, na construção do Hospital
de Urgência de Palmas. O hospital vai atender o nosso povo de Palmas e região.
Sendo o Tocantins um Estado central, vários Estados dependem dele. Nosso hospital é bem equipado,
mas precisamos ter um hospital de urgência na cidade de Palmas, e isso foi acatado e incluído no PPA.
A partir do ano que vem, vamos brigar nas Comissões para que nossas emendas e nossos projetos sejam
concretizados, tornem-se obras, não virem apenas outdoor.
Conseguimos colocar também emendas impositivas para o Estado de Tocantins, no valor de 142 milhões. Que
essas emendas também não se tornem apenas outdoor, propaganda, divulgação. Que o Governo faça um planejamento.
Quero aqui parabenizar a Senadora Rose de Freitas, Presidente da Comissão, e os Relatores.
Eu fui Relator Setorial da Agricultura. Acatei emendas de âmbito nacional, a serem alocadas no Ministério
da Agricultura, para que se possa atender a todo o Brasil.
Mesmo com toda a escassez de recursos, consegui, na Comissão de Agricultura, na qualidade de Relator
Setorial, atender aos Estados, dentro da possibilidade financeira em que o País se encontra.
Sr. Presidente, hoje entregamos o nosso parecer, e ele foi aprovado por unanimidade. Assim, com a votação do nosso parecer setorial na Comissão Mista, aprovamos todas as nossas emendas. Foi um trabalho incansável de 6 meses. Cumpri a obrigação de estar naquela Comissão todos os dias – não faltei um dia! –, nas
reuniões setoriais, nas reuniões de Líderes e também nas votações. Não fiz mais do que a minha obrigação,
que é estar nesta Casa para votar – cada um responde pelos seus atos.
Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que quando aqui fazemos críticas ao Governo é porque o povo nos
cobra. O povo está nos cobrando nas ruas.
Quero deixar bem claro que o nosso posicionamento é em defesa do cidadão, em defesa do povo que
nos elegeu. Portanto, voltarei a esta tribuna para cobrar ações em relação à saúde e à segurança pública. O
Deputado Gaguim, como representante do Estado do Tocantins, está fazendo o seu papel, assim como vários
e vários Parlamentares – a maioria desta Casa – cumpre o seu papel, em defesa do povo brasileiro.
Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação da Casa e
pelo programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Muito obrigado, Deputado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA – Concedo a palavra à Deputada Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, dou como lido pronunciamento em que registro homenagem que recebi na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. Ali, em sessão especial, tive a honra de receber do Deputado Bira Coroa um troféu que tem o meu nome: Troféu Pérolas
Negras Benedita da Silva.
Quero ainda dar como lido pronunciamento que faço sobre a Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, no Estado do Rio de Janeiro, da qual fiz parte.
Sr. Presidente, peço a divulgação e publicação desses pronunciamentos.
Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Deputada, V.Exa. será atendida nos termos regimentais.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tive a honra de receber uma linda homenagem na Assembleia legislativa de Salvador: o prêmio Troféu Pérolas Negras Benedita da Silva, criado para homenagear o dia 25 de
julho, em que se comemora o Dia da Mulher Negra da América Latina e Caribe.
Meu agradecimento especial ao ilustre Deputado Estadual Bira Coroa, do PT da Bahia, pela iniciativa de
criar esse prêmio no ano de 2011.
Em todas as suas edições, o prêmio aborda temáticas importantes e homenageia pessoas e entidades
que se destacaram na luta pela igualdade racial.
O Deputado é um militante aguerrido na luta pela promoção da igualdade e contra as injustiças sociais
por que passa a classe trabalhadora, especialmente a comunidade negra. Ele sempre lutou contra toda forma
de discriminação e preconceito, dignificando, com o seu trabalho, com suas ações e projetos em prol da coletividade, o Estado da Bahia e o Brasil.
Essa comemoração do Dia da Mulher Negra da América Latina e Caribe é um marco internacional da luta
e resistência das mulheres negras, que, em muitos casos, são obrigadas a conviver com a opressão de gênero
e de raça – uma dura realidade.
Foi uma linda cerimônia, realizada na Assembleia Legislativa, na semana passada, com abertura emocionante de um grupo da melhor idade composto por senhoras de até 95 anos que representaram as lavadeiras.
As premiadas abordaram, com muita propriedade, a histórica Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo,
a Violência e pelo Bem Viver, da qual participaram mais de 20 mil mulheres, uma multidão em prol de respeito
e democracia plena.
As mulheres marcharam pela reparação da dívida histórica que esta Nação tem com elas. Marcharam
pelo fim do genocídio de mulheres, jovens e crianças negras. Marcharam também com o objetivo de fortalecer as organizações de mulheres negras brasileiras em cada canto deste País, a fim de que possamos exercer
plenamente nossos direitos como cidadãs brasileiras e construtoras históricas desta Nação.
Para mim, esse prêmio constitui motivo de orgulho e gratidão plena. Um orgulho que compartilho com
todas as mulheres: as mães, as filhas, as avós, as mulheres que inspiraram minha trajetória de luta.
Minha sincera gratidão a todas e todos que fizeram aquele lindo prêmio.
Parabenizo as premiadas, mulheres negras maravilhosas e competentes em suas áreas de atuação. Mulheres que sabem fazer valer seus direitos e que encaram de cabeça erguida o preconceito que, infelizmente,
ainda existe em nosso País.
É sempre tempo de despertar as guerreiras adormecidas em cada uma de nós e unirmos nossos esforços nesta luta.
Agradeço a todos e a todas que sempre me ofereceram um sorriso largo, um abraço afetuoso e um gesto fraterno.
Enfim, honrada e gratificada, reafirmo neste instante a disposição de continuar ativa nesta luta contra a
discriminação racial, em busca de desenvolvimento e grandeza para este País, que tanto amo.
Muito obrigada.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saúdo a 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres,
porque vejo em cada conferência um espaço democrático para consolidar e fazer avançar os direitos das
mulheres.
Todas as discussões sobre políticas para mulheres geram muitas expectativas, o que é natural, dado
o enorme déficit de direitos e a intolerável discriminação que nós mulheres sofremos. Avançamos muito na
conquista de direitos, mas, em pleno século XXI, a sociedade continua machista e discriminando a mulher em
seus diversos setores e perfis: a mulher negra, a mulher trabalhadora, a mulher quilombola, a mulher empre-
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endedora, a mulher estudante, a mulher adolescente, a mulher vítima da violência, a mulher chefe de família,
a mulher LGBT, a mulher prostituta, a mulher detenta. Enfim, a mulher de qualquer classe social é vítima de
alguma forma de discriminação e de preconceito.
Repito essa verdade sabida por todos nós para reafirmar a importância de nossa unidade, de nossa organização e de nossos meios de luta, sobretudo para defender o fortalecimento dos conselhos e secretarias de
mulheres em todas as esferas do poder público. Esse tem sido o meu compromisso permanente.
Por isso, saúdo a luta das mulheres do Município do Rio de Janeiro pela criação, em julho último, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do Rio – CODIM-Rio.
Envolvido num clima de ódio e intolerância, o Brasil vive hoje um momento de ameaça imediata de retrocesso político, com a aceitação do pedido de impeachment, que nada mais é do que um golpe para derrubar a Presidenta Dilma e por fim à sucessão de Governos progressistas, que tantos direitos garantiram ao povo
brasileiro. E as primeiras vítimas do retrocesso são as camadas populares, sobretudo as mulheres, os negros e
a juventude.
Onde quer que o Brasil democrático se reúna, deve produzir um forte repúdio ao golpe do impeachment
e ao retrocesso político, social e econômico que querem impor ao País.
Por fim, gostaria de enfatizar algumas questões que considero importantes para a nossa luta, a longo
prazo, como é a introdução das políticas de gênero, raça e etnia nas escolas, a partir da educação infantil, envolvendo a articulação das Secretarias de Políticas para as Mulheres – SPM no âmbito de Estados e Municípios
com as respectivas Secretarias de Educação. Acredito que a introdução dessa matéria nas escolas contribuirá
para diminuir o grau de preconceito de gênero, raça e etnia que desde cedo é inoculado em nossas crianças.
Quero desejar às companheiras presentes nessa 4ª Conferência, que ora se inicia, sucesso no trabalho
e a produção de propostas e resoluções que ajudem a nossa difícil luta por mais direitos e pela democracia.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra à Deputada Geovania de Sá.
V.Exa. tem 5 minutos.
A SRA. GEOVANIA DE SÁ (PSDB-SC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas e Deputados, eu subo a esta tribuna exatamente para falar do momento histórico que o nosso País está
enfrentando.
Eu vejo muitos Deputados da base do Governo dizendo que o poder emana do povo. Muito bem, emana mesmo! Esse mesmo povo já foi às ruas e está indo às ruas, dia 13, para pedir a saída da Presidente da República. Hoje, o Governo detém somente 10% de aprovação, o que mostra, Sr. Presidente, a incompetência da
Presidente da República, bem como de todo o seu partido. E, pelo fato de o poder emanar do povo, a população pede a saída da Presidente.
Este Governo já nos deu inúmeras provas de que não tem competência suficiente para gerir o nosso País. A
Presidente e seu partido cometeram o maior estelionato eleitoral da história de nosso País. Golpe? Golpe é mentir para ganhar as eleições. Golpe eles continuam praticando, na tentativa de confundir a população brasileira.
Os argumentos apresentados pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal são
mais do que suficientes para a abertura do processo.
Dilma cometeu, sim, crime de responsabilidade fiscal no atual mandato ao editar decretos de abertura
de crédito suplementar – sem autorização do Congresso – que somam 2,5 bilhões.
O mercado financeiro reagiu muito bem ao pedido de impeachment. Prova disso foi a Bolsa de Valores de
São Paulo, que abriu com alta, e o dólar e o euro estavam em queda superior a 1%. As ações da PETROBRAS chegaram a atingir uma alta de mais de 7%, assim como a Vale, ELETROBRÁS e outras grandes empresas que tiveram
alta significativa nas primeiras horas do dia após o aceite, por este Parlamento, do processo de impeachment.
Sr. Presidente, eu encerro minha fala desta tribuna convocando todos os brasileiros e brasileiras para que
domingo, dia 13, possamos ir às ruas e pedir o impeachment da Presidente da República. Só assim esse processo será validado por este Parlamento.
Para o bem do nosso País, para que este País consiga realmente trazer a esperança para os nossos brasileiros, só vejo uma saída: a saída ou a renúncia.
Eu faço este pedido a ela: que, como mulher, renuncie, porque ela não consegue nem discursar, muito
menos gerir o nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Nós é que agradecemos, Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao Deputado Julio Lopes.
O SR. JULIO LOPES (Bloco/PP-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Alberto Fraga, é
uma honra ser presidido por V.Exa.
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Sr. Presidente, quero comunicar, com alegria, que ontem conseguimos inserir no Orçamento Nacional
uma peça absolutamente fundamental para a qualidade de vida e para a cidadania de todo o brasileiro: a
perspectiva de podermos fazer o reembolso às cidades brasileiras do benefício da lei de gratuidade ao idoso.
A maior parte das grandes cidades do Brasil não tem hoje condições de arcar com o subsídio do idoso.
Isso acaba pesando, por subsídio cruzado, na tarifa daquele cidadão que tem que trabalhar, que já é onerado
de todas as formas e que já paga um transporte público bastante alto.
Fazendo assim, Sras. e Srs. Deputados, estaremos dando um subsídio direto da União às cidades, para que
elas possam ressarcir as empresas o benefício da lei de gratuidade ao idoso. Dessa forma, estamos barateando
muito o transporte daquele que mais necessita, que é o trabalhador das cidades brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Sou eu quem agradece.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao Deputado Professor Victório Galli, por 2 minutos, porque eu já tenho que iniciar o Grande Expediente. Já recebemos a determinação de iniciar o Grande
Expediente, e peço aos Deputados que cumpram o tempo estabelecido, para não atrasarmos.
O SR. PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (Bloco/PSC-MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, subo à tribuna desta Casa para manifestar meu apoio à liberação gratuita do medicamento
sintético à base de fosfoetanolamina para todos os pacientes com câncer.
Acabei de protocolar um requerimento de indicação, por meio do qual peço a intervenção do Governo
Federal, na pessoa do Ministro da Saúde, para que tome providências para agilizar a liberação desse medicamento de vital esperança para todos que convivem com essa doença.
Sabemos que a descoberta dessa substância, através da USP – Universidade de São Paulo tem trazido
esperança e, ao mesmo tempo, angustia para os pacientes, pois até o momento só há notícias de que o medicamento foi autorizado a uma paciente no Estado do Rio de Janeiro, mas através de uma decisão judicial, uma
vez que o medicamento precisa de autorização da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O Governo Federal precisa ser rápido nas decisões humanitárias, percebendo o sofrimento, a dor e a angústia por que passam a família e o enfermo com câncer.
É necessária celeridade para a liberação em caráter gratuito e permanente desse medicamento, para que
se faça justiça ao povo brasileiro. A Constituição Federal conferiu ao Estado, por intermédio do Sistema Único
de Saúde, o dever de garantir a todos, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, o direito à saúde
de forma integral e igualitária, incluindo a assistência farmacêutica.
Sendo assim, peço que as autoridades competentes façam o que manda a Constituição, dando dignidade para todos aqueles que esperam angustiadamente por esse tão esperado medicamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra à Deputada Gorete Pereira.
A SRA. GORETE PEREIRA (Bloco/PR-CE. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria primeiro, Sr. Presidente,
de parabenizar o Município de Araripe, que fez uma eleição tardia no domingo, e o Prefeito eleito teve 73%
dos votos válidos. Isso constata realmente que a Justiça atrasou, mas, quando foi favorável, o povo reverenciou.
Eu gostaria também de dizer aqui que nós precisamos analisar muito bem o problema do impeachment
da Presidenta da República. O Brasil é um País muito machista. Não existe objeto real para o impeachment. Eu,
que sou da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, vi que a maioria das pedaladas da
nossa Presidente foi conseguir recursos para a área social, para aumentar o Programa Minha Casa, Minha Vida,
o FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego e muitas outras coisas.
Então, realmente, nós não merecemos isso. São dois tempos diferentes e dois Vice-Presidentes totalmente diferentes, o do Governo Collor e o de agora.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Concedo a palavra ao Deputado Cabo Sabino.
O SR. CABO SABINO (Bloco/PR-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro aqui
para todas as Guardas Municipais deste País.
Eu estive em Sobral, no sábado, na Marcha Azul, evento que reuniu guardas municipais vindos de mais
de 30 Municípios do Estado do Ceará e de outros Estados da Federação. Parabenizo todos, em especial os
guardas municipais do Estado do Ceará, pela marcha muito bonita que fizeram, cobrando melhores condições de trabalho e valorização profissão daqueles homens e mulheres que compõem as Guardas Municipais
no nosso País.
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Da mesma forma, registro a confraternização que tivemos com policiais e bombeiros militares do Estado
do Ceará, no Município de Crateús, sob a liderança do Soldado Borges. Foi um evento muito bonito, que reuniu
mais de 600 pessoas naquele Município, principalmente os homens da reserva e as famílias, em um momento
de real confraternização das famílias de policiais e bombeiros militares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Tem a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende.
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM-TO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de destacar que tive a oportunidade de apresentar, na forma de projeto de lei, a proposta de criação de várias estruturas dos institutos federais do meu Estado.
Hoje eu assegurei no PPA e no relatório do Orçamento – o Relator acolheu uma proposta minha –, a
quantia de 45 milhões de reais para o processo de implantação dessas estruturas. Os institutos federais têm
uma importância significativa para o trabalho e para o fortalecimento do desenvolvimento regional.
Eu gostaria ainda de lembrar que o documento em que veio a proposta do Poder Executivo ignorava o
Plano Nacional de Educação. Com a atenção do Ministério da Educação e do Relator do Orçamento e do Plano
Plurianual – PPA, nós também conseguimos garantir a ligação completa do PPA e do Plano Nacional de Educação. O Plano traz metas da creche à pós-graduação, a garantia e a busca de uma educação de qualidade para o
nosso País, inclusive com a aprovação do Custo Aluno Qualidade Inicial – CAQi, que diz respeito aos seguintes
aspectos: custo de uma boa escola; investimento necessário para a formação de professores...
(Desligamento automático do microfone.)
A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE – Vou concluir, Sr. Presidente.
O CAQi compreende também a adoção de bons salários e a estrutura das escolas. O que faltar, a partir
dos orçamentos de Estados e Municípios, a União vai complementar. Isso se chama CAQi – Custo Aluno Qualidade Inicial, o que é muito importante para a educação no País.
Muito obrigada.
O Sr. Alberto Fraga, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Gilberto Nascimento, 2º Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Daqui a pouco vamos dar início ao Grande Expediente, até
por conta do tempo.
Antes de passar a palavra à última oradora inscrita, a nobre Deputada Luciana Santos, que solicitou o
tempo de 1 minuto, concedo a palavra ao Deputado Átila Lins, do PSD do Amazonas.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PSD-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar
que hoje, no nosso Estado, é feriado, ponto facultativo, porque comemoramos o Dia de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do Estado do Amazonas. Portanto, todos os religiosos, católicos do Estado do Amazonas estão reverenciando a data maior da padroeira do nosso Estado. Hoje, em Manaus, as lojas estão fechadas, bem
como os bancos, as repartições públicas, porque todos estão voltados para a sua religiosidade, para render
homenagens religiosas a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do Amazonas.
Faço esse registro, como católico, e quero aproveitar para mandar um grande abraço a todos os amazonenses, que hoje estão comemorando o Dia da Santa Padroeira do nosso Estado, Nossa Senhora da Conceição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Muito obrigado, Deputado Átila Lins.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Antes de passarmos ao Grande Expediente, com a Deputada Luciana Santos, do PCdoB, anuncio a presença no plenário do Senador Waldemir Moka, que foi Deputado
nesta Casa e hoje representa no Senado o seu Estado.
Desejamos a S.Exa. boas-vindas a esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra à Deputada Luciana Santos.
A SRA. LUCIANA SANTOS (PCdoB-PE. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho à tribuna, hoje, falar, no Grande Expediente, por uma gentileza do Deputado Daniel Almeida, do meu
partido, na Bahia. É que nós estarmos passando por um momento gravíssimo na política brasileira, em que
evidentemente nós vamos decidir, durante os próximos dias, o futuro de uma geração.
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Nós não estamos aqui falando de governo nem de partidos. Nós estaremos, nesta Casa, nos próximos
dias, decidindo o futuro de uma geração. Com o pedido de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, pôs-se
em marcha um golpe de Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não existe outro nome. Isso é golpe!
Todos sabem que na Constituição de 1988 está previsto o impeachment, mas para isso é preciso que
haja fundamento legal, jurídico. O que a Oposição tem feito, desde outubro do ano passado, quando perdeu
as eleições, não é outra coisa, senão querer decretar o impeachment, está apenas atrás de um motivo.
Primeiro, questionaram a legalidade das urnas eletrônicas. Depois, tentaram impedir o registro, a diplomação da Presidenta Dilma. Em seguida, tentaram impedir que ela tomasse posse. Então, certos setores da
Oposição golpista vêm há tempos, no Brasil, desde as eleições, inconformados com o resultado das eleições.
E têm feito de tudo, há 1 ano, paralisando o País na política do “quanto pior, melhor”, inclusive votando contra
questões até de seus programas governamentais. Se dependesse dos interlocutores e das expressões das lideranças da Oposição, em particular do PSDB, o ajuste fiscal seria ainda mais duro do que o que estamos atravessando no País.
Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agora, depois que tentaram imputar à Presidenta Dilma
Rousseff o crime da pedalada fiscal, é preciso que a população brasileira entenda o que é isso. Ora, pedalada
fiscal não é roubo, não é desvio, não é corrupção, não é atitude dolosa contra o Erário. O que se fez foi o que
historicamente os Governos da União, dos Estados e dos Municípios fazem até hoje, que é pegar empréstimos
de bancos públicos.
Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro, será que é crime pegar dinheiro do povo, do banco público, para
colocar no PRONATEC? Será que este é o crime que a Presidenta Dilma está cometendo: investir no Programa
Minha Casa, Minha Vida para a construção de mais de 3 milhões de casas? Será que é crime manter o FIES? Será
que é crime manter o Bolsa Família? Será que é crime manter o Ciência sem Fronteiras? O seguro-desemprego
também é crime, Sras. e Srs. Deputados e povo brasileiro? Precisamos desmascarar esse discurso mentiroso e
falacioso.
Agora, como se não bastasse, tentam, na última peça do impeachment, dizer que a Presidenta Dilma não
cumpriu as metas fiscais através de decretos. Não existe argumento mais frágil do que esse. Para que serve o
superávit fiscal?
Mais uma vez, a Presidenta Dilma Rousseff dá uma demonstração de vontade política, com opção clara.
Em vez de colocar o dinheiro para os rentistas, para o mercado financeiro, ela diz: “Não! A meta fiscal tem que
ser para manter os programas; para manter o PAC da infraestrutura urbana, que enfrenta a desigualdade regional,
que cuida da Transnordestina, da transposição de águas do Rio São Francisco, que enfrenta uma das questões mais
problemáticas do nosso País, a estiagem dos últimos anos”.
É este o crime que a Oposição quer imputar à Presidenta Dilma Rousseff: o fato de ela, em vez de fazer
opção pelos rentistas, colocando, como sempre foi, meta de superávit primário para drenar os recursos da
União para o mercado financeiro, ter feito opção pelos mais pobres.
É bom dizer que agora, com a aprovação por esta Casa do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 5, de
2015, na semana passada, sequer esse argumento, fajuto e frágil, poderá prevalecer.
O que, na verdade, essa gente quer é voltar ao poder, para impor um programa ultraliberal. Seu plano
gera, desde já, recessão, desemprego, prolongamento da paralisia derivada da crise política, mas desdobra-se
nas medidas dolorosas. Essas são as palavras do Senador Aécio Neves: “Ainda dolorosas”. O que isso significa?
Mais recessão, mais demissões, corte de direitos.
Concedo um aparte ao Vice-líder Deputado Orlando Silva.
O Sr. Orlando Silva – Muito obrigado, Deputada Luciana Santos. Eu peço a V.Exa. um aparte para cumprimentá-la pela manifestação, pelo discurso vibrante, combativo, que honra as melhores tradições do Partido
Comunista do Brasil. Saiba, Deputada, que a nossa bancada seguirá a sua orientação firme no combate em defesa da democracia, para garantir que a vontade do povo, expressa nas urnas, possa prosseguir governando o
Brasil, descortinando novos rumos, para garantir direitos ao nosso povo, ampliar nossa democracia e defender
a soberania nacional. Então, eu cumprimento e parabenizo V.Exa., Deputada Luciana Santos, pelo pronunciamento que faz nesta tarde. Muito obrigado.
A SRA. LUCIANA SANTOS – Agradeço as suas palavras, Deputado Orlando Silva. Sei que V.Exa., como
Vice-Líder do Governo, tem travado grandes embates nesta Casa, na perspectiva de reafirmar o programa que
foi estabelecido nas últimas eleições e vitorioso nas urnas.
Na verdade, é preciso que discutamos essas medidas dolorosas. São dolorosas para quem? Como disse
Patativa do Assaré, em sua poesia, nós precisamos entender que, no Brasil, temos o Brasil de cima e o Brasil de
baixo. E essas medidas dolorosas querem atingir o Brasil de baixo.
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Por isso nós precisamos nos insurgir, denunciar e desmascarar a Oposição para o povo brasileiro. Na verdade, por trás desse discurso da ética, da legalidade, a Oposição não está preocupada com a ética nem com a
legalidade. Quer impor a sua agenda ao País, essa agenda a que o Brasil já assistiu durante os tempos do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Penso eu que, se isso prevalecer – e não vai prevalecer, porque nós vamos barrar essa tentativa de golpe –, será o fim do reajuste do salário mínimo, a volta dos capachos do FMI e da terceirização, como vimos ser
aprovada nesta Casa, por iniciativa de setores da Oposição. E temos que tentar barrar, no Senado e nas ruas, a
flexibilização da terceirização, que é uma ameaça às conquistas históricas dos trabalhadores.
Esses a que estamos assistindo são os adversários do Bolsa Família, do Minha Casa, Minha Vida, do PROUNI, dos programas dos Governos Lula e Dilma, que tiraram 40 milhões de brasileiros da linha de pobreza.
Deputado Davidson Magalhães, V.Exa. é Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da PETROBRAS. Eles querem retornar aos tempos antigos da privatização da PETROBRAS, acabar com o regime de partilha do pré-sal.
Todos nós sabemos que o regime de partilha do pré-sal é uma grande conquista do povo brasileiro, é
uma grande conquista da educação, dos trabalhadores em educação, da juventude, que participou ativamente do debate nas Comissões. E nem sequer era um projeto de iniciativa governamental, foi iniciativa de baixo
para cima, dos movimentos pela educação no Brasil, que procuraram debater um dos ativos, um dos maiores
patrimônios que o povo brasileiro tem, que é o seu petróleo – representa quase um outro PIB para o País –, dizendo que 75% dos royalties têm que ir para a educação, mais 25% para a saúde, fora os 50% do Fundo Social.
Isso coloca o Brasil no patamar de somente quatro países do mundo que investem 20% do PIB na educação.
Deputado Davidson Magalhães, concedo um aparte a V.Exa. também, para que nós possamos continuar
debatendo esse assunto.
O Sr. Davidson Magalhães – Sr. Presidente, a Deputada Luciana Santos está fazendo uma afirmativa
importante neste momento. Parabenizo V.Exa., Deputada Luciana, por essa apresentação, por firmar essa posição de nitidez do PCdoB, neste momento de crise que o País vive. O que nós vimos no Tribunal de Contas
da União é uma vergonha. Pela primeira vez, uma interpretação nova retroagiu para prejudicar, o que dá uma
demonstração muito clara de que existe hoje uma articulação conservadora no Brasil, tentando, exatamente,
desfazer, como V.Exa. já disse, a agenda positiva, a agenda de construção, que afirma o País, a Nação brasileira, e as grandes conquistas sociais que já foram obtidas. Portanto, Sra. Deputada, todo esse esforço que está
sendo feito já ficou muito claro. O que as forças do DEM, do PSDB apresentaram como programa em relação
à PETROBRAS? Privatização, abertura do pré-sal para as empresas internacionais, como muito bem foi apresentado agora, até no recente programa Uma Ponte para o “Passado” – e não para o futuro –, exatamente por
parte do PMDB. Setores do PMDB apresentam um programa que é a negação da sua tradição democrática, que
é a negação da sua tradição de construção de um projeto de desenvolvimento nacional. Portanto, reafirmo
toda a consistência do programa que está sendo apresentado por V.Exa., Deputada. E afirmo a necessidade de
nós nos mobilizarmos contra o golpe que ora se urde nesta Casa e em certos setores do poder em nosso País.
A SRA. LUCIANA SANTOS – O que querem impor à população, portanto, é, sem dúvida, o retrocesso
com a abertura desse processo, que nós bem conhecemos, pelo Presidente da Casa, Eduardo Cunha, que admitiu o pedido de impeachment formulado por três juristas do Brasil.
Pergunto-me, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, que autoridade tem o Presidente desta Casa para acatar
um pedido de impeachment e conduzir esse processo? Primeiro, ele tem que se defender das gravíssimas acusações feitas pelo Procurador da República; do processo no Conselho de Ética, que trata de contas ilegais na
Suíça, de quebra de decoro por mentir a esta Casa, e de tantos outros processos a que responde.
Isso seria trágico se não fosse cômico. Nós estamos diante de um processo liderado pelo Presidente da
Casa, que está sendo questionado pela Justiça, contra uma mulher séria, digna, honesta, contra a qual não
há uma acusação em qualquer instância da Justiça; uma mulher que não tem conta no exterior, que não tem
carros importados em casa, que não tem um patrimônio injustificável, como nós vemos com os diversos que
estão sendo processados por corrupção neste País.
Entre as forças que defendem o retrocesso estão setores importantes, conservadores e retrógrados da
Oposição brasileira e parcela importante da grande mídia.
Esta semana, neste domingo, vi o editorial de um grande jornal brasileiro que dizia explicitamente qual
o tipo de agenda se quer impor ao País. Está lá, com todas as letras, a desvinculação do Orçamento dos investimentos de saúde, de educação. Está lá a privatização. Está lá o fim da política do salário mínimo. Está lá o combate às medidas de crédito para o País. Está lá, explicitamente, uma agenda conservadora, que procura impor
esse tipo de solução para o País.
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É preciso que se diga que não é a primeira vez que setores da grande mídia brasileira optam pelo golpe.
Isso se deu em 1964. E, 25 anos depois, pediram desculpas. Hoje estão aí – são esses aparatos jurídico-policiais
– as mesmíssimas forças que o povo derrotou em 2002, 2006, 2010 e 2012.
Pois não, Deputado Daniel Almeida.
O Sr. Daniel Almeida – Presidenta Luciana Santos, quero manifestar nossa total concordância com o
pronunciamento que V.Exa. faz nesta tarde, chamando a atenção do Brasil e desta Casa para o dever que todos nós temos de defender a democracia. Antes de qualquer coisa, está em risco não apenas um mandato
legitimamente constituído pela vontade popular, mas também a democracia brasileira, um projeto político
que produz resultados reconhecidos pelo mundo inteiro, pelos brasileiros, especialmente por aqueles que dependem mais das políticas públicas que o Brasil tem podido oferecer nesses últimos tempos. E não há outro
nome. A interrupção desse processo é golpe. E chega a esta Casa recepcionado por mãos suspeitas. Alguns
tentam manobrar a Casa e fazer do Regimento a sua vontade pessoal. Tentam confundir os interesses do Brasil, da democracia, com os interesses pessoais, para impor a interrupção do mandato legítimo de uma pessoa
honrada. Não há nenhuma acusação que pese sobre a Presidenta Dilma. Por isso, nobre Presidenta do PCdoB,
nós estamos aqui firmes para defender a democracia, para defender o projeto político que favorece a geração
de empregos; que favorece a distribuição de renda; que adota as políticas sociais tão importantes para o nosso
País virar esta página da crise política e cuidar dos interesses do desenvolvimento, da retomada do crescimento,
da geração de empregos e da manutenção dos avanços que o Brasil alcançou nestes últimos tempos. Por isso,
parabéns a V.Exa. Conte com nosso apoio na batalha para defender a democracia brasileira.
A SRA. LUCIANA SANTOS – Muito obrigada, Deputado Daniel Almeida, pela contribuição de V.Exa.
Concedo um aparte à nobre Deputada Alice Portugal, também da Bahia.
A Sra. Alice Portugal – Presidenta Luciana Santos, o PCdoB, o mais antigo partido político em exercício no Brasil, foi a legenda que mais perdeu militantes nas diversas fases da história desta República, na luta
contra golpes, contra o autoritarismo. Foi assim em 1937, foi assim nas duras batalhas em 1946, quando toda
a nossa bancada foi cassada, e foi assim na luta dura de 21 anos contra a ditadura militar, em que perdemos
dirigentes, perdemos militantes. Nós entendemos que hoje o PCdoB, sob a direção de V.Exa., a direção de uma
jovem mulher, uma ex-Prefeita, levanta-se de maneira extremamente coerente para dizer que o impeachment
sem qualquer tipo de sustentação jurídico-política é um golpe contra o País. Quero me solidarizar com V.Exa.,
elogiá-la pelo discurso, pelo pronunciamento que faz nesta tarde, e dizer que o nosso PCdoB continua a honrar
seus compromissos em favor da democracia em nosso País.
A SRA. LUCIANA SANTOS – Deputada Alice Portugal, o que está em jogo, em debate, neste País, é uma
grande divisão entre dois campos: o campo daqueles que defendem a democracia do País, os democráticos e
as democráticas deste País, e o campo dos golpistas. Esse é o grande divisor de águas. Não existe meio-termo.
Por isso, estamos aqui chamando várias entidades para a luta, na perspectiva de formarmos uma frente
ampla, suprapartidária, não só daqueles grupos que já se posicionaram, como a CNBB e vários partidos – PDT,
PSOL e boa parte dos partidos da coalisão –, mas também de entidades dos movimentos sociais, de entidades
de estudantes e dos movimentos sindicais. Na marcha que as mulheres negras fizeram nas ruas, na marcha
dos estudantes da UBES em congresso recente, na grande marcha da Conferência Nacional de Saúde, gritavam
alto e bom som em favor da democracia, do legado e das conquistas desse círculo virtuoso que se iniciou no
Governo Lula em 2002.
Para isso, nós também defendemos com muita firmeza que se apontem caminhos para superarmos
essa agenda de ajustes no Brasil. Nós precisamos falar para o futuro; nós precisamos enfrentar a alta de juros.
Os juros neste País têm que ser reduzidos, para se fortalecer o setor produtivo, para se retomar o crescimento.
É preciso que os acordos de leniência sejam feitos com as empresas nacionais que estão envolvidas na
Operação Lava-Jato. Que sejam restituídos aos cofres públicos os desvios e que sejam punidos corruptos e corruptores, mas a economia nacional não pode ser destruída, porque o impacto da economia nacional é estupendo.
Calcula-se que as consequências da quebradeira na construção civil e em diversas empresas nacionais
reflitam em 2% a 2,5% no crescimento da economia. Isso é um crime contra a economia nacional; isso é um
crime contra o desenvolvimento. E nós precisamos estar firmes diante dessa perspectiva.
Nós também precisamos garantir a liberação de recursos e de financiamentos para que Estados e Municípios possam retomar seus investimentos. Fazemos esse apelo ao Governo porque Estados e Municípios
sofrem deveras com a falta de crescimento em nosso País.
Por isso, Sras. e Srs. Deputados, há dias que valem por uma vida. Cada brasileiro está chamado a cumprir
com o seu dever, a se erguer, a levantar a sua voz. Cada um precisa, neste momento, dar sua ajuda para rechaçar o golpe, defender a Constituição e salvar a democracia, para que o Brasil supere a crise econômica, volte a
crescer e avance nas conquistas, sem retrocesso.
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Nós estamos no País todo dispostos a travar lutas nestes dias. Há necessidade de se esclarecer, nestes
debates, essa falácia, a fragilidade dos argumentos jurídicos e legais que justificam qualquer pedido de impeachment, porque eles não têm nenhum fundamento. Repito aqui: eles não são nada mais, nada menos do que
uma grande farsa.
Como dizia o velho Karl Marx: a história se repete por farsa ou por comédia. Nós estamos assistindo a
uma verdadeira farsa neste País. Aquelas pessoas que se dizem defensoras da ética e da legalidade rasgam a
Constituição. Se elas estivessem interessadas na ética, não estariam corroborando um pedido de impeachment
feito por alguém que precisa responder a gravíssimas denúncias éticas, feito por mãos suspeitas deste País.
Por isso, mais uma vez, o PCdoB afirma, como sempre afirmou, que é em momentos como este que nós
nos agigantamos. Defendemos a democracia como o bem mais caro que o povo brasileiro pode construir. Por
isso, o golpe não passará!
Grande beijo! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao segundo orador do Grande Expediente, o Deputado João Campos, do PSDB de Goiás, que disporá de até 25 minutos.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna num momento muito importante da vida do nosso País, da vida do Brasil, da vida dos brasileiros
e das brasileiras. Este é o momento em que não apenas esta Casa, mas o Brasil todo certamente está refletindo
sobre os próximos dias do nosso País.
Há uma crise instalada no Brasil – crise política, crise econômica, crise de responsabilidade, crise de autoridade, crise ética –, e existem pessoas que têm responsabilidade direta com esta crise. E os fatos estão a
indicar – especialmente em relação ao tema que está na ordem do dia da sociedade brasileira, que é o impeachment – que a Presidente da República, lastreada pelo seu partido, o PT, tendo como conselheiro maior o
ex-Presidente Lula, tem responsabilidade direta nesse processo.
É como se tivéssemos uma trindade do ponto de vista político. Do ponto de vista institucional, apenas
a Presidente da República, mas, do ponto de vista político, uma trindade: a Presidente da República, o ex-Presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Daí estarmos metidos nesta crise.
Ouço muito dizerem, Sr. Presidente, que a possibilidade de esta Casa admitir a abertura do processo de
impeachment é um golpe.
Ora, primeiro é bom que se diga que o requerimento que propõe a abertura do processo de impeachment não foi subscrito por nenhum partido da Oposição, sequer por partido da Situação. Foi subscrito, ou está
subscrito, por cidadãos de elevado conceito moral junto à sociedade brasileira: Prof. Miguel Reale Júnior; Prof.
Hélio Bicudo, fundador do PT, jurista, membro do Ministério Público de São Paulo; e a advogada Janaína Paschoal. Três cidadãos: dois homens e uma mulher – certamente, com o mesmo sentimento da sociedade brasileira, de indignação por tudo o que está aí – subscreveram de forma bem fundamentada esse requerimento
e o apresentaram a esta Casa.
É bom que se diga que, embora o processo de impeachment ainda não tenha sido instalado, mesmo
nessa fase pré-processo, tudo que acontece é na forma da lei.
O Brasil, Sr. Presidente Gilberto Nascimento, vive o Estado Democrático de Direito. Democrático porque
a nossa democracia se consolidou e as regras foram estabelecidas não por um ditador, mas são e foram estabelecidas pelo conjunto da sociedade, através dos seus representantes. Isso é Estado de Direito. Estado de
Direito é um Estado que tem regras estabelecidas pela democracia.
No que se refere, portanto, ao pedido de impeachment, obedece-se às regras. A lei prevê a possibilidade
de o cidadão apresentar o requerimento, e o requerimento foi apresentado, na forma da lei, por cidadãos devidamente qualificados para isso.
O Presidente da Câmara, coincidentemente, neste momento, é o Deputado Eduardo Cunha. Poderia ser
V.Exa. ou eu ou outro brasileiro, mas é S.Exa. E cabe só a S.Exa., na forma da lei, dar um despacho de acolhimento ou não. Entendendo que havia os elementos, deu despacho de acolhimento. Só S.Exa. poderia fazer isso e
o fez, na forma da lei. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, sendo questionado, sendo provocado acerca
da matéria, dela não tomou conhecimento e negou todas as liminares. E se esta Casa, como o fará, admitir ou
não admitir a abertura do processo, fá-lo-á nos termos da Constituição, da lei que trata dos crimes de responsabilidade e do impeachment e do Regimento Interno.
Golpe? Como golpe? Se em algum momento esse expediente fosse tratado como golpe, eu tenho a absoluta tranquilidade, e a sociedade brasileira a terá, de que o Poder Judiciário, guardião maior da Constituição
Federal, haverá de corrigir e não permitir!
Mas o Judiciário não intervirá! Primeiro, porque esta Casa e o Senado observarão todas as regras inerentes ao Estado Democrático de Direito; segundo, porque diz a Constituição da República – que não foi escrita
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ontem, foi escrita em 1988, pela Assembleia Nacional Constituinte, portanto, constituída especificamente para
esse fim –, estabelece a independência, a autonomia dos poderes. E este Poder vai cumprir o seu papel sem
se diminuir, sem se agachar!
Feitas essas breves considerações, Sr. Presidente, eu desejo, até porque penso que a maioria dos brasileiros não tem ainda conhecimento do documento, do qual nós temos conhecimento, que V.Exa. me permita
fazer a leitura aqui in totum da carta do Vice-Presidente da República, Michel Temer, dirigida à Sra. Presidente
da República na data de ontem.
Acho que o Brasil, principalmente nesta conjuntura, precisa ter conhecimento desta carta. Diz Michel Temer:
“Senhora Presidente,
‘Verba volant, scripta manent’ (As palavras voam, os escritos permanecem)
Por isso lhe escrevo. Muito a propósito do intenso noticiário destes últimos dias e de tudo que me chega
aos ouvidos das conversas no Palácio.
Esta é uma carta pessoal. É um desabafo que já deveria ter feito há muito tempo.
Desde logo lhe digo que não é preciso alardear publicamente a necessidade da minha lealdade. Tenho-a
revelado ao longo destes cinco anos.
Lealdade institucional pautada pelo art. 79 da Constituição Federal. Sei quais são as funções do Vice. À
minha natural discrição conectei aquela derivada daquele dispositivo constitucional.
Entretanto, sempre tive ciência da absoluta desconfiança da senhora e do seu entorno em relação a mim
e ao PMDB. Desconfiança incompatível com o que fizemos para manter o apoio pessoal e partidário ao
seu governo.
Basta ressaltar que na última convenção apenas 59,9% votaram pela aliança. E só o fizeram, ouso registrar, porque era eu o candidato à reeleição a Vice.
Tenho mantido a unidade do PMDB apoiando seu Governo usando o prestígio político que tenho advindo da credibilidade e do respeito que granjeei no partido. Isso tudo não gerou confiança em mim. Gera
desconfiança e menosprezo do Governo.
Vamos aos fatos. Exemplifico alguns deles.
1. Passei os quatro primeiros anos de governo como vice decorativo. A senhora sabe disso. Perdi todo
protagonismo político que tivera no passado e que poderia ter sido usado pelo governo. Só era chamado
para resolver as votações do PMDB e as crises políticas.
2. Jamais eu ou o PMDB fomos chamados para discutir formulações econômicas ou políticas do país;
éramos meros acessórios, secundários, subsidiários.
3. A senhora, no segundo mandato, à última hora, não renovou o Ministério da Aviação Civil, onde o
Moreira Franco fez belíssimo trabalho, elogiado durante a Copa do Mundo. Sabia que ele era uma indicação minha. Quis, portanto, desvalorizar-me. Cheguei a registrar este fato no dia seguinte, ao telefone.
4. No episódio Eliseu Padilha, mais recente, ele deixou o Ministério em razão de muitas ‘desfeitas’, culminando com o que o Governo fez a ele, Ministro, retirando sem nenhum aviso prévio nome com perfil
técnico que ele, Ministro da área, indicara para a ANAC. Alardeou-se a) que fora retaliação a mim; b) que
ele saiu porque faz parte de uma suposta ‘conspiração’.
5. Quando a senhora fez um apelo para que eu assumisse a coordenação política, no momento em que o
Governo estava muito desprestigiado, atendi e fizemos, eu e o Padilha, aprovar o ajuste fiscal. Tema difícil,
porque dizia respeito aos trabalhadores e aos empresários. Não titubeamos. Estava em jogo o País. Quando se aprovou o ajuste, nada mais do que fazíamos tinha sequência no Governo. Os acordos assumidos
no Parlamento não foram cumpridos. Realizamos mais de 60 reuniões de líderes e bancadas ao longo
do tempo, solicitando apoio com a nossa credibilidade. Fomos obrigados a deixar aquela coordenação.
6. De qualquer forma, sou Presidente do PMDB e a senhora resolveu ignorar-me, chamando o líder Picciani e seu pai para fazer um acordo sem nenhuma comunicação ao seu Vice e Presidente do partido. Os
dois Ministros, sabe a senhora, foram nomeados por ele. E a senhora não teve a menor preocupação em
eliminar do Governo o Deputado Edinho Araújo, Deputado de São Paulo e a mim ligado.
7. Democrata que sou, converso, sim, Senhora Presidente, com a Oposição. Sempre o fiz, pelos 24 anos
que passei no Parlamento. Aliás, a primeira medida provisória do ajuste foi aprovada graças aos oito votos do DEM, seis do PSB e três do PV, recordando que foi aprovado por apenas 22 votos. Sou criticado por
isso, numa visão equivocada do nosso sistema. E não foi sem razão que em duas oportunidades ressaltei
que deveríamos reunificar o País. O Palácio resolveu difundir e criticar.
8. Recordo, ainda, que a senhora, na posse, manteve reunião de duas horas com o Vice-Presidente Joe
Biden – com quem construí boa amizade – sem convidar-me, o que gerou em seus assessores a pergun-
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ta: o que é que houve que numa reunião com o Vice-Presidente dos Estados Unidos, o do Brasil não se
faz presente? Antes, no episódio da ‘espionagem’ americana, quando as conversas começaram a ser retomadas, a senhora mandava o Ministro da Justiça para conversar com o Vice-Presidente dos Estados
Unidos. Tudo isso tem significado absoluta falta de confiança.
9. Mais recentemente, conversa nossa (das duas maiores autoridades do País) foi divulgada e de maneira
inverídica, sem nenhuma conexão com o teor da conversa.
10. Até o programa ‘Uma Ponte para o Futuro’, aplaudido pela sociedade, cujas propostas poderiam ser
utilizadas para recuperar a economia e resgatar a confiança, foi tido como manobra desleal.
11. PMDB tem ciência de que o Governo busca promover a sua divisão, o que já tentou no passado, sem
sucesso. A senhora sabe que, como Presidente do PMDB, devo manter cauteloso silêncio, com o objetivo
de procurar o que sempre fiz: a unidade partidária.
Passados estes momentos críticos, tenho certeza de que o País terá tranquilidade para crescer e consolidar as conquistas sociais.
Finalmente, sei que a senhora não tem confiança em mim e no PMDB, hoje, e não terá amanhã. Lamento, mas esta é a minha convicção.
Respeitosamente, – Michel Temer”.
Eu penso que o Brasil, de fato, precisava conhecer, Deputado Moroni Torgan, o inteiro teor dessa correspondência.
Além disso, Deputado Moroni Torgan, já que o meu tempo é curto, tenho observado principalmente Parlamentares do PT, do PCdoB e do PSOL argumentarem que é um absurdo abrir um processo de impeachment,
que a Presidente não cometeu crime nenhum, o que parece uma absoluta ignorância! Está muito evidenciado
que cometeu crime, sim, crime de responsabilidade ao violar a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao violar a Lei
Orçamentária.
Deputados do PT, tentando enganar a opinião pública, tomam esse argumento como se fosse factível,
dentro daquela lógica de que cometer crime é exclusivamente matar ou roubar. Roubar é a prática deste Governo. Matar, nós não podemos dizer, embora haja muita gente no caminho da morte, na medida em que, dada
a falência deste Governo e das suas políticas econômicas, este ano já há quase 2 milhões de desempregados
no Brasil.
E, quem sabe, você que está me ouvindo será o próximo a perder o emprego! Perder o emprego é como
estar no caminho do corredor da morte!
Mas é bom esclarecer que crime não é só matar e roubar. Senão, Deputado José Carlos Aleluia, o Código Penal brasileiro só teria dois artigos: o art. 121, que trata do homicídio, e o art. 157, que trata do assalto, do
roubo, do latrocínio. Não!
Daqui a pouco, então, praticar crime de estelionato, de dano, de formação de quadrilha, de violação de
domicílio, e daí em diante, nada disso será crime. “Não, Fulano não pode ser preso. Fulano não pode responder a
processo, porque, afinal de contas, não matou nem roubou”. Não! O Código de Processo Penal, além de um conjunto de leis criminais esparsas, traz um conjunto de outras condutas que também são criminosas. Algumas
são mais gravosas; outras, menos gravosas. Mas todas elas são crimes, Deputado Cabo Sabino!
E, no caso específico da Presidente da República, foi cometido crime, sim! Nós entendemos que ela incorreu no crime de responsabilidade, em razão de ter ferido, desrespeitado, a Lei Orçamentária. Isso não sou
eu quem está dizendo, mas a Constituição da República, que diz que desrespeitar a Lei Orçamentária é crime
de responsabilidade, com pena de afastamento. Trata-se da Lei de Responsabilidade Fiscal!
Mas, e se nós acolhermos a teoria já adotada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do
mensalão, que é a teoria do domínio do fato, como excluir a Presidente da República e até o Presidente Lula
no que diz respeito às questões da PETROBRAS? A Presidente da República não sabe da administração da PETROBRAS? E quando era Presidente do Conselho de Administração, não tinha responsabilidade?
Porventura, nessas circunstâncias, não se aplicaria a teoria já adotada pelo Supremo Tribunal Federal de
domínio do fato? Claro que sim! Ora, essa conversa de que é golpe, de que não tem crime, etc., é conversa fiada.
O Sr. Moroni Torgan – V.Exa. me permite um aparte?
O SR. JOÃO CAMPOS – Ouço V.Exa., Deputado Moroni Torgan.
O Sr. Moroni Torgan – Deputado João Campos, primeiro quero parabenizar V.Exa. pelo conteúdo do seu
discurso e por mostrar inclusive a carta do Vice-Presidente, o Presidente do PMDB, em que ele fez um desabafo, diga-se de passagem, pessoal e sigiloso, e que, infelizmente, não foi pelas mãos dele que se tornou pública.
Agora sobre a questão de se falar em golpe, eu acho que pensam que o povo brasileiro é idiota. Só pode ser isso,
porque seguir rigorosamente a Constituição, agir rigorosamente de acordo com a lei... E por que eu estou dizen-
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do isso? Porque, se assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal já estaria impedindo o prosseguimento da ação,
não é isso? E ele não é o guardião da Constituição? Ou quem está dando o golpe é o Supremo Tribunal Federal?
Não, não está dando golpe; o Parlamento não está dando golpe. Nós estamos seguindo rigorosamente a lei, a
Constituição. Então, não falem em golpe, porque, se for golpe, não é nosso, é do Supremo Tribunal Federal, porque ele é o guardião da Constituição. E eu tenho certeza de que não é golpe do Supremo e que ele está vendo
que os preceitos constitucionais estão sendo respeitados, justamente porque nós não queremos nenhum tipo
de atitude que se denomine golpe. Nós queremos fazer as coisas dentro dos preceitos legais. Golpe é falar uma
coisa na eleição e fazer outra depois. Aí é golpe, é golpe de esperto. E, infelizmente, quem pede o impeachment
também não é a Situação ou a Oposição. Quem pede o impeachment é quem está sofrendo neste País. Ainda ontem, a manchete no jornal dizia: “Medicamentos sobem 20% agora”. Vinte por cento! Os aposentados não podem
ter um reajuste nem de acordo com o salário mínimo, que foi algo mais que 8%. Mas os remédios que eles usam
estão subindo 20%, ou mais. O preço do combustível subiu, do gás de cozinha subiu, da energia elétrica, nem se
fala! Tem gente voltando para o lampião, porque não aguenta pagar a conta da energia elétrica. É isso que está
fazendo com que haja o pedido o impeachment; é o sofrimento do povo mais pobre deste País que está levando
ao pedido de impeachment! Não é outra coisa se não este povo que está sofrendo as consequências dos desmandos que aí estão acontecendo. Portanto, parabéns a V.Exa. pelo brilhante discurso!
O SR. JOÃO CAMPOS – Deputado, isso, sim, que V.Exa. disse é que é golpe, golpe que este Governo está
dando na sociedade. Constitui-se um Governo para promover o bem-estar da sociedade, e este Governo faz
exatamente o contrário! É como V.Exa. enumerou: aumento do gás, da energia elétrica e da água, desemprego,
aumento da inflação, instabilidade econômica. Isso é golpe! É exatamente por isso que o povo está reagindo,
não é?
E V.Exa. disse bem: “O povo é sábio. O povo não é bobo, o povo não é idiota!” É por isso que o povo está indignado. E não existe impeachment sem povo.
Esta Casa e o Senado não farão o impeachment sozinhos. Eu tenho absoluta segurança, pelo que tenho
conversado nas ruas, nas igrejas, nas repartições públicas, nos sindicatos, enfim, de que, no dia 13, as ruas do
Brasil serão tomadas pelo povo brasileiro em uma manifestação ordeira, cívica, decente, mas de muita indignação, pela mudança do Governo. Ninguém acredita que, a permanecer o Governo que aí está, nós teremos essa
crise gerenciada e dias melhores. Este Governo faliu do ponto de vista da credibilidade. Não há como governar
sem que as pessoas acreditem! Daí só há um caminho para o Brasil: nós estabelecermos um novo Governo de
coalizão, com todas as forças, com apoio popular, para adotarmos as medidas necessárias.
Ouço o Deputado José Carlos Aleluia.
O Sr. José Carlos Aleluia – Deputado João Campos, eu quero saudar V.Exa. pelo pronunciamento. Sou
um dos poucos desta Legislatura que tiveram a oportunidade e a incumbência de participar do impeachment
do Presidente Collor. Não é por outro motivo que hoje publiquei no jornal A Tarde, do meu Estado, um artigo
intitulado Collor e Dilma em vários atos. O impeachment não se dá em um ato só. O impeachment do Presidente
Collor foi configurado no dia em que ele lançou o famigerado Plano Collor. Mentiu para o eleitor! O impeachment da Presidente Dilma foi inaugurado no dia em que ela assumiu o Governo e fez a política que condenou
e acusou o seu adversário, o seu oponente, o Senador Aécio Neves, dizendo que ele iria fazer o que ela está fazendo. Ela perdeu a credibilidade, assim como Collor perdeu a credibilidade. Ela errou na política. Nesse artigo,
escrito no domingo, eu falo também: ela montou, através do Ministro Kassab, uma estrutura para desestruturar o PMDB, para desestruturar o PT e para desidratar a Oposição, criando um novo partido para incorporar ao
dela. Deu em água. Então, ela só errou. O impeachment dela tem várias Elbas, não tem uma Elba só. O Collor foi
o impeachment da Elba. Ela é o impeachment da pedalada, o impeachment de uma refinaria de 1 bilhão de dólares, que ela roubou – roubou! Dilma comandou um roubo: roubou o povo brasileiro em mais de 900 milhões
de dólares como Presidente do Conselho da PETROBRAS. Portanto, ela está saindo por justa causa.
O SR. JOÃO CAMPOS – Muito obrigado por sua participação.
Concedo um aparte ao Deputado Alberto Fraga, a quem tenho o prazer de ouvir.
O Sr. Alberto Fraga – Deputado João Campos, eu queria parabenizar V.Exa. pelo seu pronunciamento,
pela lucidez habitual, por colocar as coisas nos lugares corretos. Eu fico indignado: ontem eu ouvi aqui o discurso de um Deputado do PT que disse que os juristas que prepararam o pedido de impeachment não tinham
credibilidade. Meu Deus! O Hélio Bicudo foi um dos fundadores do PT, altamente renomado pelo Partido dos
Trabalhadores. Depois que ele saiu, quando viu a corrupção dentro do partido, depois que ele foi embora,
perdeu seu valor. Pode-se duvidar da competência de Miguel Reale Júnior, de Ives Gandra e de tantos outros?
Não, levaram trinta estagiários ontem. Olhem o nome do cara: Lambança. Só pode ser! São esses os juristas
em que a Presidente está querendo se escorar. Parabéns a V.Exa. pela lucidez e pela forma como está tratando
a questão do impeachment! Parabéns!
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O SR. JOÃO CAMPOS – Deputado Alberto Fraga, é que o Prof. Hélio Bicudo ainda é muito jovem, não
tem experiência de vida, não conhece as coisas: só tem 90 anos de idade e uma história bonita, digna, não é?
Deve ser por isso.
O tempo está encerrando. Eu queria concluir dizendo, Deputado Moroni Torgan, que por vezes eu sou
indagado por pessoas comuns, e acho que V.Exas. também: “Na hipótese do impeachment, quem assumiria?”
Evidentemente, o Vice-Presidente da República, Michel Temer. Não existe outra figura, é ele. Foi eleito para assumir o Governo em circunstâncias como esta.
Aí me dizem: “Não vai ser a mesma coisa?” Enfim, eu tenho dito: “O Michel é um professor de Direito Constitucional, com obras editadas, um político de vida longa, cuja história o Brasil conhece.” Não é nenhum santo, nenhum perfeito, como ninguém é. Mas nós o conhecemos. Sabe fazer política, é o Presidente do maior partido
deste País.
E, nessa conjuntura, é ele. Eu confio no Michel Temer para fazer o Governo de coalizão e tirar o Brasil do
buraco. Assim, tiraremos a Dilma, o Lula e o PT, por terem encaminhado o Brasil para o pior momento da vida
dos brasileiros.
Muito obrigado.
A SRA. MOEMA GRAMACHO – Golpe! Golpe!
Durante o discurso do Sr. João Campos, assumem sucessivamente a Presidência os Srs. Paulo Freire, nos
termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, e Gilberto Nascimento, 2° Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Vicente Candido.
O SR. VICENTE CANDIDO (PT-SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Gilberto Nascimento, eu queria, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, dirigir a V.Exa. uma questão de ordem com o seguinte teor:
“Questiona a decisão do Presidente quanto ao deferimento de candidaturas avulsas à Comissão de Impeachment.
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 7, I; Art. 10, VI, e Art. 95 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), questiono a decisão da Presidência no sentido de permitir a candidatura avulsa ao processo de formação da
Comissão do Impeachment.
O Regimento apenas admite candidaturas avulsas quando do preenchimento de vagas para cargos, a
exemplo dos cargos da Mesa. O Art. 7, I, do RICD, regulamenta que o ‘registro, perante a Mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos Partidos ou Blocos
Parlamentares aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, tenham sido
distribuídos a esses Partidos ou Blocos Parlamentares (...)’. Ou seja, quando se trata de preenchimento de
cargos, e somente neste caso, o Regimento admite candidaturas avulsas.
Agora, em se tratando de preenchimento de vagas em comissões, o Regimento é claro, em seu Art. 10,
VI, que é prerrogativa dos Líderes: ‘indicar à Mesa os membros da bancada para compor as Comissões,
e, a qualquer tempo, substituí-los’. Ou seja, não há abertura para candidaturas avulsas com o objetivo
de preencher vagas em comissões.
Distintos são os procedimentos e os dispositivos regimentais que regulamentam as duas situações, quais
sejam: 1) indicação para preenchimento de cargos, admitindo candidaturas avulsas, e 2) indicação de
cargos em comissões, sendo exclusiva de Líder esta prerrogativa, não sendo possível existir qualquer tipo
de candidaturas paralelas.
Candidaturas apresentadas à revelia do Líder – competente para tanto –, ainda que nominalmente pertencentes a uma dada agremiação política, não realizam o quesito de representação proporcional dessa
mesma agremiação, já que não sujeitas à definição da institucionalidade partidária; tanto assim que se
sujeitam ao voto do Plenário da Casa, mas não à escolha de seus colegas de partido ou do Líder do mesmo.
Por isso, ao decidir pela possibilidade de composição de chapas avulsas àquelas apresentadas pelas
representações partidárias da Câmara dos Deputados, o Presidente desta Casa abre espaço para o predomínio, naquele colegiado, de maiorias formadas casuisticamente, descompromissadas com um posicionamento que expresse a decisão de sua instituição política, em contrariedade à Lei nº 1.079/1950 e
ao que dispõe o Regimento Interno, cuja determinação é a de observação de uma proporcionalidade de
representação que se expressa por meio dos partidos políticos.
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Ademais, é importante salientar que a Lei que define e rege o processo dos crimes de responsabilidade, a
Lei nº 1.079/50, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não pode ter suas lacunas preenchidas pelo Regimento Interno da Casa.
Solicita-se que sejam desconsideradas as candidaturas avulsas apresentadas neste processo de formação da Comissão de Impeachment.
É a questão de ordem.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2015.”
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Nobre Deputado Vicente Candido, esta Presidência eventual
vai recolher o pedido, a solicitação, a questão de ordem de V.Exa. e a encaminhará à Presidência efetiva da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Tem a palavra, por 1 minuto, o Deputado Major Olimpio.
O SR. MAJOR OLIMPIO (PMB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de dizer da minha satisfação de termos hoje na Câmara dos Deputados mais uma delegação de policiais militares.
Eles têm vindo a cada 15 dias ao Congresso brasileiro, para trazer as suas considerações profissionais na luta
pelo ciclo completo de polícia e pela instauração já, nos Estados, do termo circunstanciado de ocorrência. Com
muita satisfação, são encabeçados pelo Coronel Aradzenka, Chefe de Gabinete do Comandante-Geral. Está conosco, nestes 2 dias, uma delegação de policiais militares e oficias da Polícia Militar de São Paulo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Obrigado, Deputado Major Olimpio.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Tenente Lúcio.
O SR. TENENTE LÚCIO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo a tribuna para agradecer ao Prefeito Gustavo, de Água Comprida, a presença hoje em Brasília e em meu
gabinete. Nós fomos até o Presidente do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para tentarmos a liberação de recursos para uma creche. O Prefeito Gustavo é um homem trabalhador, dedicado, e nós
tivemos a grata satisfação de estar juntos, hoje, no FNDE.
Por uma falha da empresa que presta serviço à cidade de Água Comprida, não houve comunicação com
o FNDE, mas nós vamos fazer possivelmente uma ampliação na creche. O Presidente do FNDE nos garantiu
que, em 3 meses, será possível termos uma creche para cem crianças. Mas, independentemente disso, nós vamos dar prosseguimento à construção de uma nova creche e vamos incluí-la, logo no início do próximo ano,
também no Plano de Ações Articuladas – PAR, para que isso possa se tornar realidade.
Prefeito Gustavo, homem trabalhador e dedicado, eu tenho certeza absoluta de que vamos concretizar
o seu sonho.
Quero aproveitar aqui para cumprimentar ainda o Prefeito Paulão, do Município de Planura, que também,
graças às nossas emendas, estará fazendo uma série de inaugurações, na próxima semana, talvez no dia 17, ou
no dia 19, de várias obras na cidade de Planura, onde nós tivemos também um número muito bom de votos.
Quero cumprimentar também o Prefeito Celson, da cidade de Conceição das Alagoas. Nós conseguimos
a liberação da primeira parcela, no valor de 365 mil reais, para que ele possa dar prosseguimento nas obras da
construção do mercadão.
Quero cumprimentar ainda o Prefeito Ferdinando, de Romaria, cidade em que sou majoritário, pois conseguimos a liberação de 255 mil reais para o asfalto.
Eu tenho plena convicção de que o Prefeito Ferdinando, um homem sério e trabalhador, vai dar continuidade às obras. E esse asfalto que já foi empenhado será de grande valia para todos os moradores de Romaria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos Manato, do Espírito
Santo.
O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente eu gostaria de parabenizar o Solidariedade Jovem do Espírito Santo, que na sexta-feira e
sábado passados realizou o 1º Encontro Estadual do Solidariedade Jovem. Mais de 200 jovens, principalmente
do Espírito Santo, participaram desse encontro, bem como convidados de outros 5 Estados do País.
Realizamos um debate sobre a política para a juventude. O Solidariedade chamou para si a responsabilidade de discutir as políticas públicas no âmbito do nosso partido.
Foi um encontro muito produtivo. Com certeza todos os que dele participaram ficaram muito felizes com
o aprendizado e com as posições da juventude do partido.
Na pessoa do Presidente Douglas Pinheiro, eu quero agradecer a todos aqueles jovens que ajudaram a
organizar o encontro e que dele participaram. Meu muito obrigado a todos por esse evento que muito deixou
feliz a Direção Estadual e a Direção Nacional do nosso partido.
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Sr. Presidente, eu tenho observado aqui as pessoas falarem que não há motivo para o impeachment,
que o impeachment é golpe. O nobre jurista Miguel Reale, o nobre jurista Hélio Bicudo e a advogada Janaína
Paschoal são pessoas de conduta e de nome ilibados. São pessoas que estão há muitos anos militando na área
jurídica. Essas pessoas, com os nomes que têm, não iriam fazer uma denúncia falsa, ou dar um depoimento, ou
preparar um argumento para o impeachment, se não estivessem conscientes do que estavam falando.
A nobre advogada Janaína, num programa de debates, chamou aqueles juristas que foram fazer papel
de boneco, na reunião com a Presidente Dilma, para discutirem com ela o impeachment, à luz da Constituição,
à luz do Código Penal. Ela citou todos os artigos que serviram de base para fazer esse pedido de impeachment.
Esse pedido de impeachment não é de Deputado, não é de partido político, não é do Presidente da Casa.
Esse pedido é de juristas renomados do nosso País. É por isso que nós estamos querendo o impeachment. Não
vamos nem falar de Pasadena, não vamos falar de corrupção da PETROBRAS, não. Vamos falar do que está tão
bem escrito por esses juristas e foi apresentado por eles para o nosso País.
Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Hélio Leite.
O SR. HÉLIO LEITE (DEM-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero registrar, com muita satisfação, que foi aprovada, na Comissão de Constituição e Justiça, a redação final
do PL dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
É importante ressaltar o trabalho feito pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate
às endemias, que têm contribuído de maneira grandiosa para fortalecer a saúde, neste momento tão crucial
por que passa a saúde no País.
Acho que é importante ressaltar, primeiro, a mencionada aprovação e, segundo, o valor desses agentes,
que são fundamentais na preservação da saúde de várias famílias brasileiras.
Portanto, parabéns a todos os que fazem a Comissão, parabéns aos agentes comunitários de saúde e aos
agentes de combate às endemias do nosso querido Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Delegado Edson Moreira,
do PTN de Minas Gerais.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (Bloco/PTN-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais cedo falei aqui sobre o Município de Mariana. Decorridos aproximadamente 35
dias dos acontecimentos, já estão se esquecendo de Mariana. Sobre a acomodação do povo e a reconstrução
da cidade já não se fala mais. Então estamos aqui para relembrar.
Iremos também a Mariana para o povo saber que estamos cobrando. É preciso cobrar tanto da Vale quanto da australiana BHP e da Samarco a reconstrução da cidade e a revitalização da natureza e da parte atingida
do Rio Doce. É importante cobrar isso! A reparação se dará a longo prazo, mas o principal é atender à população que está lá abandonada.
Voltando à minha área de atuação, a segurança pública, quero dizer que nesse final de semana, foi veiculada reportagem sobre algo que nós sempre falamos aqui, desde que chegamos: a Lei de Execução Penal,
Lei nº 7.210, de 1984.
É de suma importância a modificação dessa lei. Por quê? Porque os criminosos matam, roubam, estupram,
cumprem um sexto da pena e saem às ruas, sem a devida recuperação. E o que acontece? Voltam a delinquir,
voltam a cometer os mesmos crimes e com mais perversidade. Isso demonstra impunidade.
Precisamos, Sr. Presidente, rever essa legislação que é um verdadeiro incentivo à criminalidade, a saber,
a Lei de Execução Penal. Precisamos ter mais rigor para combater os criminosos que tão duramente são presos pelos policiais civis e militares, às vezes até com troca de tiros, e, depois de serem julgados e condenados,
cumprem pifiamente uma pena e saem para reincidir, matar, roubar e estuprar novamente.
Precisamos rever a Lei de Execução Penal, a Lei nº 7.210, de 1984.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna falar sobre um assunto que não está na pauta de hoje.
São 5 anos sem chuvas no Estado do Ceará. Os nossos açudes já estão no piso morto. E nós, cearenses,
temos uma crença: se não chover até o dia 19 de março, Dia de São José, haverá mais uma leva de pessoas que
deixarão o Ceará, uma leva de pessoas que migrarão para as favelas.
O Departamento Nacional de Obras Contras as Secas – DNOCS tem uma experiência de 100 anos. Nós
queremos falar com o Ministro da Integração, queremos discutir o papel do DNOCS. O companheiro Deputado
Raimundo Gomes de Matos já criou uma comissão para o Nordeste, já fez várias audiências, e nada acontece
para que resolvamos esse problema.
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O Ceará não é um Estado dos mais pobres, mas lá também não anda jorrando dinheiro. Não é possível
assumirmos sozinhos o combate a essa seca. Antes, era uma seca verde; agora, é uma seca na qual nem papagaio está mais verde por conta do sol, que amarelou todas as suas penas.
Portanto, estamos passando por uma crise aqui de falta de vergonha. Pessoas se apossam de um patrimônio que não lhes pertence. O povo, de uma maneira geral, precisa das políticas do Governo e recursos dos
impostos para ser empregado nos setores de irrigação, de açudagem. Isso faz falta.
Entretanto, Sr. Presidente, a moda é saber se nós vamos atravessar com esse barco um momento em que
a população necessita de boas escolas e de hospitais. E nós aqui passamos a mão na cabeça de uma pessoa
que não tem mais razão de aqui estar, que é comprovadamente desonesta.
A política não é a arte da desonestidade; é a arte da contradição, dos encontros, menos da desonestidade.
Isso já era para ter sido resolvido! É caso de polícia o que está acontecendo com a Direção desta Casa!
Não podemos ficar nesse chove não molha, que só serve para gerar notícia na imprensa e desrespeito à própria
Casa. Enquanto nós do Ceará precisamos da presença de organismos públicos lá, temos que ficar preocupados
se se vai cassar, se não se vai cassar, etc. Vamos ver se resolvemos essa situação de uma vez por todas, para que
o País volte a funcionar e a crescer.
Quero dizer que a Oposição tem tanta responsabilidade com o País como nós que somos do Governo,
porque o desenvolvimento interessa ao povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nobres Parlamentares, telespectadores da TV Câmara, infelizmente estamos usando esta tribuna para falar mais
uma vez dos descasos do Governo Federal nos programas da área da saúde. É triste vermos o sistema SUS sendo desmontado por falta de prioridade. Não é a questão de o Governo ter dinheiro ou não. Dinheiro ele tem.
Não há dinheiro para corrupção? Não há dinheiro para fazer publicidade?
Agora, vemos o nosso Nordeste sendo agora acometido por mais uma patologia em razão da falta de
ação do Governo na área de prevenção. Há várias crianças nascendo com problemas que vão infelizmente levar para o resto da vida. É a marca do Governo do PT.
Há 2 meses, aqui, neste mesmo lugar, eu denunciava que o Ministro da Saúde tinha cortado o número
de agentes de combate às endemias no Brasil. Há 4 anos, nós aprovamos uma emenda de minha autoria para
garantir um piso salarial aos agentes de combate às endemias e aos agentes comunitários de saúde. E, no último parágrafo da portaria que regulamentou a matéria, o Ministro dizia que poderia rever o número de agentes
de combate às endemias, se orçamentariamente tivesse condições de repor o número de agentes para cuidar
da população brasileira.
É vergonhoso o PT apresentar propostas hoje assim: “Não, vamos usar repelente! As moças não vão mais
engravidar! Vamos andar agora com calça comprida! Não vamos sair de casa! Vamos botar telas nas casas!” Isso
ocorre por falta de visão e compromisso com a saúde do nosso povo, principalmente do Nordeste.
Saiu há pouco tempo o boletim epidemiológico. Não é mais só no Nordeste. Em 13 Estados já foi detectada a presença do zika vírus. São mais de 1.700 casos confirmados de crianças que infelizmente vão levar a
sua vida com deficiências na parte cerebral.
O Deputado Moroni, que conhece Fortaleza, tem visto o caos que se abateu no Município de Fortaleza.
No Ceará, 43 pessoas faleceram de dengue. Houve óbito! Não me refiro à questão do zika vírus e, sim, a óbitos
que têm ocorrido via mosquitinho da dengue.
Há falta de visão e compromisso, no momento em que falta recurso na rede de atenção básica. Nós precisamos, de uma vez por todas, dar um basta nisso. Precisamos encontrar uma alternativa e uma perspectiva
para o País.
Infelizmente, a Presidente Dilma não consegue mais comandar. Nem o seu próprio Vice-Presidente da
República dá mais apoio a ela. O Vice-Presidente da República, que recebeu a missão de coordenar uma bancada para fazer a articulação político-administrativa, já apresentou uma carta de que todos nós e os telespectadores já tomamos conhecimento.
Não poderemos mais aguentar 1 ano, 2 anos, 3 anos com essa marca da incompetência do PT, com essa
marca da corrupção do PT, com essa marca do desmonte, da inflação e, acima de tudo, do desemprego, que
reina no nosso País.
Então, nosso registro aqui é no sentido de que esperamos que o atual Ministro Marcelo Castro se desdobre e conte conosco para nós vencermos essa questão da microcefalia no nosso País.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Depois do Ceará, vamos à voz do Distrito Federal, do Deputado Alberto Fraga.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria inicialmente parabenizar pela atitude corajosa o Vice-Presidente da República.
Acho que esta Casa sabe muito bem avaliar o comportamento do Michel Temer. Quem conviveu com
Michel Temer, quem teve o prazer de conviver com Michel Temer sabe o que isso deve lhe ter custado, sabe a
quantidade de sapos que ele teve que engolir para poder escrever essa carta. A carta, na verdade, é um desabafo, a carta é um basta de ser tratado com discriminação. Ele só era chamado para resolver os problemas que
o povo do PT não conseguia resolver.
Isso é o que eu sempre tenho dito. Respeito profundamente os colegas do Partido dos Trabalhadores, mas
vamos ser francos aqui e sinceros. Eles só tratam bem e só respeitam a eles mesmos. Os outros só são chamados
para participar daquela conversa quando essa conversa evidentemente interessa ao Partido dos Trabalhadores.
A carta, no meu entender, é um ponto final nessa novela do PMDB e do PT. Todos nós sabemos que vários
e vários Deputados do PMDB já se sentiam incomodados. Agora é a oportunidade de os Deputados do PMDB
que se sentem, vamos dizer assim, representados pelo nosso saudoso Michel Temer, hoje Vice-Presidente da
República, darem o troco.
Vamos dar o troco, gente! É só votar na Chapa 2, Unindo o Brasil. O voto é secreto. Uma traidinha não vai
fazer nenhum mal a ninguém e será bom para nós vermos o Governo dormir mais aflito, porque uma coisa é
certa: se nós ganharmos, se a Chapa 2 for vitoriosa, nós vamos tirar o sono do Governo; se a Chapa 1 ganhar,
nós vamos ter muito mais trabalho, vamos ter que esperar uma resposta das ruas.
Mas eu confio na capacidade, no discernimento de cada Parlamentar insatisfeito com a situação atual. Por
isso, eu tenho certeza absoluta de que nós vamos ganhar. Vamos ganhar com a Chapa Unindo o Brasil, porque
ela é necessária, é uma resposta a um Governo perdulário, corrupto e que não respeita o Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra ao Deputado Silvio Costa.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só
comunicar a V.Exa., que é do PSC, que eu ingressei no Partido Trabalhista do Brasil. Quero agradecer por toda
a minha permanência no PSC, partido que respeitou as minhas ideias. Evidentemente, neste momento, em relação ao momento do País, nós tivemos esse desencontro. Eu quero também agradecer ao Deputado Federal
Luis Tibé a acolhida que me deu no PTdoB.
Vamos à luta!
E peço que se retire da fala do meu amigo Deputado Alberto Fraga a seguinte frase: “Uma traidinha não
faz mal a ninguém”. Isso não combina com ele. Ele não trai ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Com a palavra o Deputado Rômulo Gouveia.
O SR. RÔMULO GOUVEIA (Bloco/PSD-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Gilberto
Nascimento, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores, há pouco o Deputado Raimundo Gomes de Matos falava
da situação da microcefalia. A situação é muito grave nos Estados do Nordeste. Pernambuco está com o maior
número de casos, mas a Paraíba vem em segundo lugar, seguida pelo Rio Grande do Norte. Ontem, vi a brigada do Exército no Estado de Pernambuco. Eu também apelo para que a Paraíba tenha o mesmo tratamento e
para que haja medidas necessárias por parte do Ministério da Saúde e dos órgãos da vigilância sanitária, no
sentido de reduzir essa situação tão grave.
Uma Comissão foi criada na Comissão de Seguridade Social e Família. Nós estamos totalmente atentos e
preocupados com essa situação tão grave, com esse vírus que tem causado a microcefalia e tem criado tantos
transtornos nos Estados do Nordeste, mas que já chega também aos Estados do Sul. Então, é uma preocupação muito grande, Sr. Presidente.
Quero dizer também que é gratificante, no exercício do mandato, receber reconhecimento, como recebi,
nesse final de semana, o que foi dado pela Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados de Polícia da
Paraíba pelo trabalho, pela pauta que temos aqui defendido em relação à segurança. Quero agradecer a homenagem recebida nos 7 anos daquela instituição e também o reconhecimento da Associação dos Lotéricos,
no sábado, por meio da Presidente Marlene. Esse reconhecimento também foi dado a toda a bancada da Paraíba, à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional, pela firmeza na regularização da questão das lotéricas.
O Deputado Beto Mansur e o Deputado Goulart foram lembrados no encontro da Associação que tivemos no
último sábado, lá na Paraíba, pelo trabalho que esta Casa fez, garantindo a continuidade da permissão. Quero
também aqui agradecer o carinho com que fui recebido.
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Por último, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê como lido meu pronunciamento sobre a festa de premiação dos vencedores do Prêmio de Jornalismo 2015, instituído pela Federação da Agricultura e Pecuária da
Paraíba, pelo Presidente Mário Borba e pelo SENAR. Parabenizo os jornalistas que ali foram premiados.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa
e em A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero no dia de hoje fazer o registro da festa de premiação dos
vencedores do Prêmio de Jornalismo 2015, instituído pela Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba –
FAEPA e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba – SENAR-PB.
A cerimônia de premiação aconteceu no último dia 3 de dezembro, no auditório do Sistema FAEPA/
SENAR-PB, em João Pessoa.
O Prêmio de Jornalismo do Sistema FAEPA/SENAR-PB reconhece, através de comissão de jurados especializada, os melhores trabalhos jornalísticos produzidos na Paraíba sobre o setor agropecuário. Sua primeira
edição aconteceu em 2012 e teve como tema Investimentos na Formação Profissional Rural. A segunda edição
aconteceu em 2014, com o tema Empreendedorismo no meio rural. No total, mais de 90 trabalhos e 16 jurados
fizeram parte da história da premiação. De caráter bianual, a premiação foi realizada em 2012, 2014 e, extraordinariamente, em 2015. O próximo evento está previsto para 2017.
Com o tema Sustentabilidade no meio rural: como produzir e desenvolver o agronegócio de maneira equilibrada, o concurso obteve 35 inscrições nas categorias impresso, televisão, rádio, fotografia, universitário e internet.
Em sua terceira edição, o evento buscou aproximar a imprensa paraibana da pauta agronegócio e como
o setor possui relevância para o desenvolvimento da Paraíba.
Quero aqui, também, destacar o brilhante trabalho realizado pelo Presidente do Sistema FAEPA/SENAR-PB, Mário Borba, que enalteceu o papel da imprensa em divulgar o que o agronegócio vem fazendo pelos
empreendedores rurais, pela economia e pelo desenvolvimento não só do Estado, mas também do País, principalmente neste momento de crise.
Muito obrigado.
O Sr. Gilberto Nascimento, 2º Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Beto Mansur, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Convoco os Srs. Parlamentares e as Sras. Parlamentares para que
marquem a presença no painel, a fim de que nós possamos iniciar a Ordem do Dia. Faltam três Parlamentares
para que possamos dar início à Ordem do Dia. Há muitos temas a serem discutidos.
Concedo a palavra à Deputada Moema Gramacho.
A SRA. MOEMA GRAMACHO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente em exercício,
eu queria dizer que o Presidente desta Casa, Eduardo Cunha, tem sido contumaz em aplicar golpes. Foi isso o
que fez o ano inteiro com os golpes que aplicou para aprovar o que era de seu interesse. Agora, querendo voto
secreto e chapa avulsa, clandestina, quer aplicar mais um golpe neste Parlamento e na democracia brasileira.
Nós não iremos permitir isso! Estaremos aqui firmes no propósito de garantir o voto aberto e que seja
chapa única a ser votada para conduzir esse processo.
Aproveito a oportunidade também para dizer aos Deputados do DEM, que falaram aqui contra a Presidenta Dilma, que eles deveriam se lembrar de que o grande político deles renunciou para não ser cassado.
Portanto, o passado deles não tem histórico que possa dar autoridade a eles para virem aqui falar da Dilma.
Eu queria, neste momento, dizer que já que é Dia de Nossa Senhora da Conceição, devagar com o andor que o
santo é de barro. Os que estão aqui do DEM, criticando a Presidenta Dilma, não têm autoridade moral para fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Com a palavra o Deputado Edmilson Rodrigues.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Operação Tabebúia, que é denominação científica do ipê conhecido em todo o Brasil, é formada pelo Ministério
Público Federal, Polícia Federal, IBAMA e Justiça Federal, com ações nos Estados do Pará, São Paulo e Paraná,
após a descoberta de um grande crime de falsificação de certificações da madeira, chegando a 81% de ilegalidade na exportação desse produto.
Em acordos e contratos, foram movimentados, em alguns casos, mais de 28 milhões de reais em madeiras ilegais exportadas, envolvendo grandes empresas, como Jari Florestal, Pampa Exportações, KM Comércio
e Exportação de Madeiras, Irmãos Alvarenga, envolvendo gente poderosa do País.
Estão de parabéns as instituições que combatem as fraudes nos sistemas de controle da comercialização
de produtos florestais em nosso País.
Obrigado.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 4 de dezembro, algumas das maiores empresas exportadoras de madeira no Pará foram alvo da operação deflagrada pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal,
IBAMA e Justiça Federal, que investiga fraude nos sistemas de controle da comercialização de produtos florestais
em planos de manejo com a destinação de créditos de madeira para “esquentar” o produto do desmatamento
ilegal na Amazônia. As empresas investigadas são a Jari Florestal, Pampa Exportações, KM Comércio e Exportação de Madeiras, Legno Trade Comércio, Importação e Exportação de Madeira e Irmãos Alvarenga Indústria e
Comércio de Madeira. Todas foram alvo de buscas e apreensões em 41 endereços no Pará, São Paulo e Paraná.
A Operação Tabebúia – referência ao nome científico do ipê Tabebuia serratifolia – identificou uma grande
concentração das madeiras nobres ipê e maçaranduba em quantidade acima de 50% em um plano de manejo
aprovado. A quantidade contrariava os dados científicos sobre a dispersão dessas espécies na Floresta Amazônica. Ainda, o sistema de controle do IBAMA identificou que 81% da madeira retirada do plano de manejo
fraudulento tinham sido destinados a Jari, uma das maiores empresas exportadoras de madeira do País, com
sede em Almeirim, na mesma região. Despertou a atenção das autoridades o registro feito no sistema sobre o
transporte de quase 9 mil metros cúbicos de um plano de manejo localizado há mais de 500 quilômetros de distância da sede da empresa, na cidade de Juruti, também no oeste paraense, que teria sido cumprido em apenas
dois dias, apesar de ser necessário o emprego de mais 220 caminhões para o transporte, que teria de ser cumprido em parte terrestre e parte fluvial, impossibilitando a conclusão da entrega da carga no prazo informado.
Só de um dos planos de manejo, foram movimentados mais de R$ 28 milhões em madeira ilegal entre
dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, devido ao alto valor comercial do ipê: um metro cúbico de madeira
serrada pode alcançar o preço de R$ 3 mil dólares no mercado internacional. A Jari também comprou créditos
para comercializar ipê de outras 7 empresas próximas da capital paraense, Belém, onde se registrou no sistema
tempos curtos demais para a chegada da madeira, apesar da distância entre Belém e Almeirim ser de mais de
800 quilômetros. A Polícia Federal encontrou a localização, através do IP dos computadores de onde foram feitos
os registros nos sistemas florestais, todos com a senha do suposto dono do plano de manejo, Jovino Vilhena,
que atua como despachante para várias empresas e não tem recursos financeiros para ser titular de plano de
manejo. As transações milionárias de madeira entre Almeirim e Juruti tinham sido feitas de um computador
de uma empresa de informática na periferia de Belém.
Também foi cumprido mandado de busca e apreensão na sede do Instituto de Terras do Pará – ITERPA devido
a suspeita de envolvimento de uma servidora na fraude. Duas pessoas tiveram prisões preventivas decretadas, outras
16 sofreram prisões temporárias e 10 foram conduzidas coercitivamente para prestar esclarecimentos à Polícia Federal.
É essencial o trabalho das autoridades para combater o desmatamento na Amazônia. As fraudes no uso
de instrumentos legais para encobrir o crime ambiental devem ser investigadas e combatidas a todo custo.
Não se pode assistir passivamente à Floresta Amazônia seguir sendo devastada como parte de um modelo
predatório e antinacional. Portanto, registro meu integral apoio à operação deflagrada pelo Ministério Público
Federal e demais instituições públicas, apelando para que todos os envolvidos sofram a mais exemplar punição.
O Sr. Beto Mansur, 1° Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Cunha,
Presidente.

VI – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Total de Parlamentares: 262
RORAIMA
Abel Mesquita Jr. PDT
Carlos Andrade PHS PpPtbPscPhs
Jhonatan de Jesus PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Remídio Monai PR PrPsdPros
Total de RORAIMA 4
AMAPÁ
Janete Capiberibe PSB
Marcos Reategui PSC PpPtbPscPhs
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Roberto Góes PDT
Vinicius Gurgel PR PrPsdPros
Total de AMAPÁ 4
PARÁ
Delegado Éder Mauro PSD PrPsdPros
Hélio Leite DEM
Joaquim Passarinho PSD PrPsdPros
Josué Bengtson PTB PpPtbPscPhs
Júlia Marinho PSC PpPtbPscPhs
Lúcio Vale PR PrPsdPros
Total de PARÁ 6
AMAZONAS
Alfredo Nascimento PR PrPsdPros
Átila Lins PSD PrPsdPros
Conceição Sampaio PP PpPtbPscPhs
Pauderney Avelino DEM
Silas Câmara PSD PrPsdPros
Total de AMAZONAS 5
RONDÔNIA
Lucio Mosquini PMDB PmdbPen
Luiz Cláudio PR PrPsdPros
Marcos Rogério PDT
Nilton Capixaba PTB PpPtbPscPhs
Total de RONDÔNIA 4
ACRE
Jéssica Sales PMDB PmdbPen
Total de ACRE 1
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMB
César Halum PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Irajá Abreu PSD PrPsdPros
Josi Nunes PMDB PmdbPen
Lázaro Botelho PP PpPtbPscPhs
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Vicentinho Júnior PSB
Total de TOCANTINS 7
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB PmdbPen
André Fufuca PEN PmdbPen
Cleber Verde PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
Juscelino Filho PMB
Pedro Fernandes PTB PpPtbPscPhs
Victor Mendes PMB
Waldir Maranhão PP PpPtbPscPhs
Total de MARANHÃO 8
CEARÁ
Ariosto Holanda PROS PrPsdPros
Arnon Bezerra PTB PpPtbPscPhs
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Cabo Sabino PR PrPsdPros
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PSB
Genecias Noronha Solidaried
Gorete Pereira PR PrPsdPros
José Airton Cirilo PT
Leônidas Cristino PROS PrPsdPros
Moroni Torgan DEM
Odorico Monteiro PT
Paulo Henrique Lustosa PP PpPtbPscPhs
Ronaldo Martins PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Vitor Valim PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 14
PIAUÍ
Átila Lira PSB
Flavio Nogueira PDT
Heráclito Fortes PSB
Iracema Portella PP PpPtbPscPhs
Mainha Solidaried
Paes Landim PTB PpPtbPscPhs
Total de PIAUÍ 6
RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PMN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Beto Rosado PP PpPtbPscPhs
Zenaide Maia PR PrPsdPros
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPscPhs
Benjamin Maranhão Solidaried
Manoel Junior PMDB PmdbPen
Marcondes Gadelha PSC PpPtbPscPhs
Rômulo Gouveia PSD PrPsdPros
Veneziano Vital do Rêgo PMDB PmdbPen
Wellington Roberto PR PrPsdPros
Wilson Filho PTB PpPtbPscPhs
Total de PARAÍBA 8
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho Solidaried
Carlos Eduardo Cadoca PCdoB
Daniel Coelho PSDB
Eduardo da Fonte PP PpPtbPscPhs
Gonzaga Patriota PSB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPen
João Fernando Coutinho PSB
Jorge Côrte Real PTB PpPtbPscPhs
Kaio Maniçoba PHS PpPtbPscPhs
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB
Ricardo Teobaldo PTB PpPtbPscPhs
Total de PERNAMBUCO 12
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ALAGOAS
Arthur Lira PP PpPtbPscPhs
Cícero Almeida PSD PrPsdPros
Givaldo Carimbão PROS PrPsdPros
Maurício Quintella Lessa PR PrPsdPros
Total de ALAGOAS 4
SERGIPE
Andre Moura PSC PpPtbPscPhs
Fábio Mitidieri PSD PrPsdPros
Fabio Reis PMDB PmdbPen
João Daniel PT
Jony Marcos PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Total de SERGIPE 5
BAHIA
Benito Gama PTB PpPtbPscPhs
Claudio Cajado DEM
Elmar Nascimento DEM
Erivelton Santana PSC PpPtbPscPhs
Félix Mendonça Júnior PDT
Irmão Lazaro PSC PpPtbPscPhs
João Carlos Bacelar PR PrPsdPros
João Gualberto PSDB
José Carlos Aleluia DEM
José Nunes PSD PrPsdPros
José Rocha PR PrPsdPros
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB PmdbPen
Márcio Marinho PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Mário Negromonte Jr. PP PpPtbPscPhs
Moema Gramacho PT
Paulo Azi DEM
Roberto Britto PP PpPtbPscPhs
Ronaldo Carletto PP PpPtbPscPhs
Tia Eron PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Uldurico Junior PTC PrbPtnPmnPtcPtdoB
Valmir Assunção PT
Total de BAHIA 22
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PROS PrPsdPros
Aelton Freitas PR PrPsdPros
Bilac Pinto PR PrPsdPros
Carlos Melles DEM
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Diego Andrade PSD PrPsdPros
Fábio Ramalho PMB
Laudivio Carvalho PMDB PmdbPen
Leonardo Quintão PMDB PmdbPen
Lincoln Portela PR PrPsdPros
Luis Tibé PTdoB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Marcelo Álvaro Antônio PMB
Marcelo Aro PHS PpPtbPscPhs
Marcos Montes PSD PrPsdPros
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Mauro Lopes PMDB PmdbPen
Odelmo Leão PP PpPtbPscPhs
Pastor Franklin PMB
Raquel Muniz PSC PpPtbPscPhs
Renzo Braz PP PpPtbPscPhs
Rodrigo Pacheco PMDB PmdbPen
Saraiva Felipe PMDB PmdbPen
Tenente Lúcio PSB
Toninho Pinheiro PP PpPtbPscPhs
Weliton Prado PMB
Total de MINAS GERAIS 24
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Givaldo Vieira PT
Helder Salomão PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPen
Sergio Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 5
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon REDE
Alexandre Serfiotis PSD PrPsdPros
Altineu Côrtes PR PrPsdPros
Aureo Solidaried
Benedita da Silva PT
Cabo Daciolo S.Part.
Cristiane Brasil PTB PpPtbPscPhs
Deley PTB PpPtbPscPhs
Dr. João PR PrPsdPros
Eduardo Cunha PMDB PmdbPen
Felipe Bornier PSD PrPsdPros
Glauber Braga PSOL
Jair Bolsonaro PP PpPtbPscPhs
Julio Lopes PP PpPtbPscPhs
Laura Carneiro PMDB PmdbPen
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira REDE
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPsdPros
Roberto Sales PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Rodrigo Maia DEM
Rosangela Gomes PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Soraya Santos PMDB PmdbPen
Sóstenes Cavalcante PSD PrPsdPros
Walney Rocha PTB PpPtbPscPhs
Washington Reis PMDB PmdbPen
Zé Augusto Nalin PMDB PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 27
SÃO PAULO
Baleia Rossi PMDB PmdbPen
Beto Mansur PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Bruno Covas PSDB
Capitão Augusto PR PrPsdPros
Carlos Zarattini PT
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Edinho Araújo PMDB PmdbPen
Eduardo Bolsonaro PSC PpPtbPscPhs
Eli Corrêa Filho DEM
Flavinho PSB
Gilberto Nascimento PSC PpPtbPscPhs
Goulart PSD PrPsdPros
Guilherme Mussi PP PpPtbPscPhs
Herculano Passos PSD PrPsdPros
Jefferson Campos PSD PrPsdPros
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Lobbe Neto PSDB
Major Olimpio PMB
Marcelo Aguiar DEM
Marcelo Squassoni PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Miguel Lombardi PR PrPsdPros
Nelson Marquezelli PTB PpPtbPscPhs
Paulo Freire PR PrPsdPros
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Pr. Marco Feliciano PSC PpPtbPscPhs
Ricardo Izar PSD PrPsdPros
Roberto Alves PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Sérgio Reis PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Tiririca PR PrPsdPros
Vanderlei Macris PSDB
Vicente Candido PT
Vinicius Carvalho PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
William Woo PV
Total de SÃO PAULO 32
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Carlos Bezerra PMDB PmdbPen
Ezequiel Fonseca PP PpPtbPscPhs
Professor Victório Galli PSC PpPtbPscPhs
Valtenir Pereira PMB
Total de MATO GROSSO 5
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Laerte Bessa PR PrPsdPros
Rogério Rosso PSD PrPsdPros
Ronaldo Fonseca PROS PrPsdPros
Roney Nemer PMDB PmdbPen
Total de DISTRITO FEDERAL 5
GOIÁS
Delegado Waldir PSDB
Flávia Morais PDT
Jovair Arantes PTB PpPtbPscPhs
Lucas Vergilio Solidaried
Marcos Abrão PPS
Pedro Chaves PMDB PmdbPen
Total de GOIÁS 6
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun PMDB PmdbPen
Dagoberto PDT
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Geraldo Resende PMDB PmdbPen
Mandetta DEM
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 5
PARANÁ
Alex Canziani PTB PpPtbPscPhs
Aliel Machado REDE
Christiane de Souza Yared PTN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Diego Garcia PHS PpPtbPscPhs
Dilceu Sperafico PP PpPtbPscPhs
Enio Verri PT
Evandro Roman PSD PrPsdPros
Fernando Francischini Solidaried
Giacobo PR PrPsdPros
João Arruda PMDB PmdbPen
Leandre PV
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Nishimori PR PrPsdPros
Marcelo Belinati PP PpPtbPscPhs
Nelson Meurer PP PpPtbPscPhs
Osmar Serraglio PMDB PmdbPen
Takayama PSC PpPtbPscPhs
Total de PARANÁ 18
SANTA CATARINA
Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Edinho Bez PMDB PmdbPen
Geovania de Sá PSDB
João Rodrigues PSD PrPsdPros
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Valdir Colatto PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 7
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Motta PDT
Carlos Gomes PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Danrlei de Deus Hinterholz PSD PrPsdPros
Darcísio Perondi PMDB PmdbPen
Giovani Cherini PDT
Heitor Schuch PSB
Jerônimo Goergen PP PpPtbPscPhs
José Fogaça PMDB PmdbPen
Jose Stédile PSB
Luiz Carlos Busato PTB PpPtbPscPhs
Marcon PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Osmar Terra PMDB PmdbPen
Renato Molling PP PpPtbPscPhs
Ronaldo Nogueira PTB PpPtbPscPhs
Total de RIO GRANDE DO SUL 15
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A lista de presença registra o comparecimento de 262 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
Passa-se à Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.
Item 1.
ELEIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE DENÚNCIA POR CRIME
DE RESPONSABILIDADE CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA, SRA. DILMA VANA ROUSSEFF,
OFERECIDA PELOS SRS. HÉLIO PEREIRA BICUDO, MIGUEL REALE JÚNIOR E JANAINA CONCEIÇÃO
PASCHOAL.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Sras. e Srs. Deputados, conforme determina o art. 19 da Lei nº 1.079,
de 10 de abril de 1950, e o § 2º do art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, realizaremos a eleição
da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a Sra. Presidente da República por crime
de responsabilidade, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem, baseada no art. 96.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não tem art. 96.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Decisão do Presidente:
Tendo em vista a realização, na Ordem do Dia da sessão ordinária de hoje, da eleição dos membros que
comporão a Comissão Especial incumbida de analisar a denúncia por crime de responsabilidade, recebida
na Câmara dos Deputados, no dia 2 de dezembro de 2015, em desfavor da Sra. Presidente da República,
Dilma Vana Rousseff, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição
Paschoal, comunico ao Plenário a seguinte decisão:
Item A. A eleição será realizada por chapas fechadas, considerando-se a Chapa 1 aquela cujos integrantes foram indicados pelos Srs. Líderes; e a Chapa 2, denominada Unindo o Brasil, aquela composta por
indicações individuais dos Parlamentares que expressamente manifestaram sua vontade de integrá-la,
resguardando, assim, a participação democrática de todos os Deputados no pleito, respeitados a proporcionalidade partidária e o direito de participação das bancadas minoritárias, conforme o art. 8º, caput,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Apenas é permitido ao Parlamentar concorrer em uma das chapas existentes, com vista à observância
ao princípio da isonomia, de modo a garantir igualdade de condições entre todos os candidatos.
O Parlamentar cujo nome consta nas duas chapas na mesma condição, titular ou suplente, terá a sua
indicação mantida naquela em que há manifestação expressa pelo próprio candidato.
Por essa razão, conheço apenas as indicações para a Chapa 2, denominada Unindo o Brasil, dos Srs.
Deputados Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo; Pr. Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, como titulares; e Silas Câmara, do PSD do Amazonas, como suplente. E indefiro suas respectivas indicações aos
mesmos cargos pela Chapa 1.
Essa é a decisão do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A Presidência informa que até às 14 horas de hoje foram registradas
as seguintes chapas, obedecidos os critérios estabelecidos no ato da criação da Comissão Especial. A Chapa 1 tem
indicações feitas pelos Líderes dos blocos partidários e dos partidos políticos, e a Chapa 2 tem indicações individuais dos Parlamentares que expressamente manifestaram sua vontade de integrá-la, feitas de próprio punho.
As chapas têm as seguintes composições:
COMISSÃO ESPECIAL
PROPOSIÇÃO: DENÚNCIA CONTRA A SENHORA PRESIDENTE DA REPÚBLICA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE, OFERECIDA PELOS SENHORES HÉLIO PEREIRA BICUDO, MIGUEL REALE JÚNIOR E JANAINA CONCEIÇÃO PASCHOAL
CHAPA 1
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Titulares: Antônio Jácome, PMN; Bacelar, PTN; Celso Maldaner, PMDB; Cristiane Brasil, PTB; Daniel Vilela, PMDB; Eduardo da Fonte, PP; Fernando Monteiro, PP; Hildo Rocha, PMDB; Iracema Portella, PP; Jhonatan de Jesus, PRB; João Arruda, PMDB; José Priante, PMDB; Junior Marreca, PEN; Leonardo Picciani, PMDB; Pedro Fernandes, PTB; Roberto Britto,
PP; Rodrigo Pacheco, PMDB; Vinicius Carvalho, PRB; Washington Reis, PMDB; Zeca Cavalcanti, PTB. Restam 7 vagas.
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Suplentes: Aguinaldo Ribeiro, PP; Alberto Filho, PMDB; André Fufuca, PEN; Cleber Verde, PRB; Covatti Filho, PP; Delegado Edson Moreira, PTN; Edio Lopes, PMDB; Elcione Barbalho, PMDB; Irmão Lazaro, PSC; João Marcelo Souza,
PMDB; Julio Lopes, PP; Luiz Carlos Busato, PTB; Marcos Reategui, PSC; Marx Beltrão, PMDB; Nelson Marquezelli, PTB;
Newton Cardoso Jr, PMDB; Paes Landim, PTB; Paulo Maluf, PP; Ronaldo Martins, PRB; Sergio Souza, PMDB; Vitor Valim, PMDB. Restam 6 vagas.
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Titulares: Aelton Freitas, PR; Arlindo Chinaglia, PT; Diego Andrade, PSD; Givaldo Carimbão, PROS; Henrique Fontana, PT; Hugo Leal, PROS; Irajá Abreu, PSD; Jandira Feghali, PCdoB; José Guimarães, PT; José Mentor, PT; Júlio Cesar,
PSD; Lúcio Vale, PR; Marcio Alvino, PR; Maurício Quintella Lessa, PR; Paulo Magalhães, PSD; Paulo Teixeira, PT; Sibá
Machado, PT; Vicente Candido, PT; Wadih Damous, PT.
Suplentes: Afonso Florence, do PT; Altineu Côrtes, PR; Benedita da Silva, PT; Beto Salame, PROS; Carlos Zarattini, PT;
Fábio Mitidieri, PSD; João Carlos Bacelar, PR; José Carlos Araújo, PSD; Leo de Brito, PT; Maria do Rosário, PT; Miguel
Lombardi, PR; Orlando Silva, PCdoB; Paulo Pimenta, PT; Pepe Vargas, PT; Rômulo Gouveia, PSD; Ronaldo Fonseca,
PROS; Valmir Assunção, PT; Wellington Roberto, PR. Resta 1 vaga.
PSDB/PSB/PPS/PV
Titular: Sarney Filho, PV, 11 vagas.
Suplente: Evair de Melo, PV. Restam 11 vagas.
PDT
Titulares: Afonso Motta, PDT; Dagoberto, PDT.
Suplentes: Flávia Morais, PDT; Roberto Góes, PDT.
PSOL
Titular: Ivan Valente, PSOL.
Suplente: Chico Alencar, PSOL.
PTC
Titular: Uldurico Junior, PTC.
PTdoB
Titular: Silvio Costa, PTdoB.
Suplente: Luis Tibé, PTdoB.
PMB
Titular: Valtenir Pereira, PMB.
Suplentes: Aluisio Mendes, PMB – vaga do PTC; Dâmina Pereira, PMB.
Rede
Titular: Alessandro Molon, Rede; Aliel Machado, Rede.
CHAPA 2: UNINDO O BRASIL.
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Titulares: André Fufuca, PEN; Benito Gama, PTB; Carlos Marun, PMDB; Eduardo Bolsonaro, PSC; Fernando Francischini, SD; Flaviano Melo, PMDB; Jair Bolsonaro, PP; Jerônimo Goergen, PP; Kaio Maniçoba, PHS; Lelo Coimbra, PMDB;
Lucio Vieira Lima, PMDB; Luis Carlos Heinze, PP; Manoel Junior, PMDB; Mauro Mariani, PMDB; Mendonça Filho, DEM;
Odelmo Leão, PP; Osmar Serraglio, PMDB; Osmar Terra, PMDB; Paulo Pereira da Silva, SD; Pr. Marco Feliciano, PSC;
Rodrigo Maia, DEM; Ronaldo Nogueira, PTB; Sérgio Moraes, PTB. Restam 4 vagas.
Suplentes: Alceu Moreira, PMDB; Carlos Andrade, PHS; Darcísio Perondi, PMDB; Elmar Nascimento, DEM; Genecias
Noronha, SD; Geraldo Resende, PMDB; Lucas Vergilio, SD; Mauro Pereira, PMDB; Moroni Torgan, DEM; Renzo Braz,
PP; Roberto Balestra, PP; Rogério Peninha Mendonça, PMDB; Valdir Colatto, PMDB. Restam 14 vagas.
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Titulares: Delegado Éder Mauro, PSD; Evandro Roman, PSD; João Rodrigues, PSD; Sóstenes Cavalcante, PSD. Restam 15 vagas.
Suplentes: Jefferson Campos, PSD; Silas Câmara, PSD. Restam 17 vagas.
PSDB/PSB/PPS/PV
Titulares: Alex Manente, PPS; Bebeto, PSB; Bruno Covas, PSDB; Carlos Sampaio, PSDB; Danilo Forte, PSB; Fernando
Coelho Filho, PSB; Nilson Leitão, PSDB; Paulo Abi-Ackel, PSDB; Rossoni, PSDB; Shéridan, PSDB; Tadeu Alencar, PSB.
Resta 1 vaga.
Suplentes: Daniel Coelho, PSDB; Fábio Sousa, PSDB; Izalci, PSDB; Moses Rodrigues, PPS; Nilson Pinto, PSDB; Rocha,
PSDB; Rogério Marinho, PSDB. Restam 5 vagas.
PDT
Titulares: 2 vagas
Suplentes: 2 vagas.
PSOL
Titulares: 1 vaga.
Suplentes: 1 vaga.
PTC
Titulares: 1 vaga.
Suplentes: 1 vaga.
PTdoB
Titulares: 1 vaga.
Suplentes: 1 vaga.
PMB
Titular: Major Olimpio, PMB.
Suplente: Ezequiel Teixeira, PMB.
Rede
Titular: 1 vaga.
Suplente: 1 vaga.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Lembro que as vagas remanescentes de cada partido não preenchidas na eleição de hoje serão preenchidas em eleição suplementar restrita às indicações de membros dos
próprios partidos. Nenhuma vaga de nenhum partido pode ser alcançada pela eleição.
Nos termos do art. 188 do Regimento Interno, a votação será secreta e realizada pelo sistema eletrônico
de votação, sendo a Comissão Especial aprovada em turno único e por maioria de votos.
Para votar, o Parlamentar deverá se dirigir às cabines de votação do lado direito da Presidência. A cabine
de número 10 está adaptada a Parlamentares com deficiência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Declaro iniciada a votação.
(Tumulto no plenário.)
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, eu fiz uma questão de ordem!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, questão de ordem!
O SR. WADIH DAMOUS – Presidente, questão de ordem!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, questão de ordem!
O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, questão de ordem!
A SRA. ALICE PORTUGAL – Não pode iniciar antes de acatar a questão de ordem!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Posso receber a questão de ordem, vou acolhê-las, mas a votação...

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

73

O SR. WADIH DAMOUS – Questão de ordem!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Questão de ordem!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Mas não cabe. Vejam bem, não cabe encaminhamento de votação nem manifestação durante a eleição!
O SR. DANIEL COELHO – Vou pedir para todos votarem na Chapa 2!
O SR. NILSON LEITÃO – Questão de ordem!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Questão de ordem!
O SR. WADIH DAMOUS – Questão de ordem!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Paulo Teixeira, para a questão de ordem.
O SR. WADIH DAMOUS – Questão de ordem!
O SR. PAULO TEIXEIRA – Presidente, o Deputado Paulo Teixeira em primeiro lugar...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Qual o artigo da questão de ordem?
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Presidente, não pode abrir a votação antes da questão de ordem!
O SR. AFONSO FLORENCE – Não pode abrir a votação, não, Presidente!
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA – É a Chapa 2 contra o Governo.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Tem que parar a votação, Presidente.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Questão de ordem baseada nos arts. 95 e 118 do Regimento...
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA – É a Chapa 2 contra a Chapa Branca.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Eu quero apresentar a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Qual é a questão de ordem de V.Exa.? Eu estou ouvindo.
O SR. WADIH DAMOUS – Questão de ordem!
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, Deputado Silvio Costa fez uma questão de ordem baseada no artigo...
O SR. ALBERTO FRAGA – Vamos votar na Chapa 2!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – É preciso parar a votação até que seja ouvida a questão de ordem, Presidente!
O SR. ALBERTO FRAGA – É a Chapa da independência do Poder Legislativo!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – A questão de ordem é sobre a votação, é sobre o processo de votação!
O SR. PAULO TEIXEIRA – Presidente, questão de ordem!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – V.Exa. tem questão de ordem ou não tem Deputado? Qual é a
questão?
Com a palavra o Deputado Paulo Teixeira.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – É preciso parar a votação antes de abrir a questão!
O SR. NILSON LEITÃO – Presidente...
O SR. PAULO TEIXEIRA – Presidente...
A SRA. JANDIRA FEGHALI – É preciso ouvir a questão antes de abrir a votação, Presidente. Tem que
parar a votação!
O SR. NILSON LEITÃO – Sr. Presidente...
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O Governo está vendo que vai ser eleita uma chapa independente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Qual é a questão de ordem?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O Governo sabe que vai ser eleita uma chapa independente!
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA – Vamos votar na Chapa 2, a Chapa da Independência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – V.Exa. vai esgotar o tempo!
O SR. NILSON LEITÃO – Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Paulo Teixeira, por gentileza, qual é a questão de ordem de V.Exa.?
O SR. PAULO TEIXEIRA – Presidente, a minha questão de ordem...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Qual é o artigo?
O SR. NILSON LEITÃO – Pela ordem aqui, Sr. Presidente.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Presidente, nós estamos aqui solicitando a V.Exa. que suspenda a votação porque V.Exa. está...
O SR. ALBERTO FRAGA – Isso não é questão de ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Isso não é questão de ordem, Deputado. Não cabe questão de
ordem com relação a isso.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, questão de ordem.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Presidente, não pode abrir a votação, tem questão de ordem sobre o processo.
O SR. WADIH DAMOUS – Um voto secreto, numa sessão, a Constituição não permite.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – O.k., Deputado.
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O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Lei nº 1.079
não autoriza o voto secreto. V.Exa. está estabelecendo o voto secreto para encobrir um procedimento obscuro
de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Há questão de ordem? Não há questão de ordem de V.Exa. Alguém tem mais questão de ordem? Não cabe manifestação.
Qual é a questão de ordem de V.Exa., Deputada Jandira? Não há questão de ordem.
Qual é a questão, Deputado Wadih Damous? Não há questão de ordem. É uma reclamação do Deputado Paulo.
O SR. PAULO TEIXEIRA – É uma violação à Lei nº 1.079!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Isso é uma reclamação.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Na medida em que rompe com a proporcionalidade dos partidos, Sr. Presidente.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não há questão de ordem.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Art. 95.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Nós temos que manter a ordem. Eu vou admitir ouvir a questão
de ordem de cada um, não vai ser admitido Parlamentares obstruírem a cabine de votação para impedir que
se votem. Eu vou ouvir a questão de ordem. Toda questão de ordem que houver, eu vou recolher, e não decidirei nenhuma agora.
Então, peço por gentileza. O Deputado Paulo Teixeira não tinha questão de ordem e, sim, uma reclamação.
Vou dar a palavra à Deputada Jandira e em seguida ao Deputado Wadih.
Com a palavra a Deputada Jandira.
O SR. SILVIO COSTA – Eu quero fazer uma questão de ordem, Sr. Presidente.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Pode aumentar o som, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Por favor.
O SR. WADIH DAMOUS – Deixe-me apresentar questão de ordem com base nos arts. 95 e 118, Sr. Presidente.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputada Jandira, pois não.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Há duas questões aqui, com base nos arts. 95 e 88 do Regimento Interno.
O SR. WADIH DAMOUS – Sr. Presidente!
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Questão de ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, há
duas questões aqui que interferem no processo de votação.
A primeira delas é a violação constitucional à Lei dos Partidos e ao Regimento Interno. A questão de ordem
está aqui: não pode ser incorporada chapa avulsa nesta votação. Isso viola a Constituição, a Lei dos Partidos, o
Regimento Interno; a prerrogativa é os Líderes indicarem para as Comissões. Isso quebra a proporcionalidade,
porque são dissidências dos partidos, não indicadas pelos Líderes. Até acho vergonhoso que Líderes de três
partidos se coloquem numa chapa avulsa, não indiquem para a chapa indicada pelos Líderes.
Isso é uma questão de ordem sobre o processo de votação, ela está aqui.
O SR. WADIH DAMOUS – Sr. Presidente, questão de ordem sobre a votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Por favor, Deputado, a Deputada está com a palavra. Em seguida,
dou a palavra a V.Exa.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – A segunda é o voto secreto. O voto secreto fere o princípio da publicidade.
Já é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já é jurisprudência, é constitucional, o Regimento não pode...
Sr. Presidente, V.Exa. não está ouvindo, V.Exa. está conversando. Essa votação secreta tenta se sobrepor à Constituição brasileira. O Regimento Interno não se sobrepõe, não é admissível voto secreto numa votação desse
tipo. Ao princípio da publicidade, que já foi registrado pelo Senado Federal na votação do Senador, e em outras
votações, o Regimento não se sobrepõe. Portanto, voto secreto não é admitido, muito menos chapa avulsa.
Essas questões de ordem são sobre o processo. V.Exa. não pode abrir a cabine antes de se resolverem as
questões de ordem. Esses votos têm que ser anulados, temos que rediscutir, antes de abrir a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputada, eu vou recolher e responderei por escrito, até porque
V.Exa. e seu partido já ingressaram no Supremo Tribunal Federal sobre esse ponto.
A SRA. JANDIRA FEGHALI – É claro que sim, é óbvio!
O SR. WADIH DAMOUS – Sr. Presidente, eu quero falar!
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, Deputado Silvio Costa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou recolher e não vou responder.
Com a palavra o Deputado Wadih Damous.
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O SR. WADIH DAMOUS (PT-RJ. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, com base nos
arts. 95 e 118 do Regimento Interno...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – São os mesmos do Deputado Paulo Teixeira.
O SR. WADIH DAMOUS – Art. 188 do Regimento Interno, reiterando e aperfeiçoando a intervenção da
Deputada Jandira Feghali: a Constituição da República, em relação à votação secreta, estabelece que procedimentos terão votação secreta. A Constituição estabelece como votação secreta casos excepcionais. A regra é a
votação aberta e, naquilo que a Constituição da República prevê como votação secreta, é só no Senado Federal.
Ao instituir voto secreto para eleição da Comissão Especial do impeachment, V.Exa. está inovando, está
desrespeitando a Constituição, está dando um verdadeiro golpe parlamentar nesta Casa! Nós não podemos
admitir isso!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Conclua, Deputado! Conclua, Deputado!
O SR. WADIH DAMOUS – Eu conclamo todos os Deputados, todos os Deputados que defendem a democracia, a obstruir e não permitir que haja essa votação aqui. Isso é uma imoralidade, um processo espúrio!
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Para contraditar, Sr. Presidente! Para contraditar, Sr. Presidente!
O SR. DANIEL COELHO – É uma questão de ordem!
O SR. FERNANDO COELHO FILHO – Sr. Presidente!
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Fernando Coelho Filho.
O SR. SILVIO COSTA – Não, não, não! Eu pedi primeiro!
O SR. FERNANDO COELHO FILHO – Eu tentei, assim como vários outros Deputados...
O SR. SILVIO COSTA – Presidente, por favor, eu pedi primeiramente a questão de ordem.
O SR. FERNANDO COELHO FILHO – Eu tentei, assim como vários outros Deputados, Sr. Presidente...
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Para contraditar, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A palavra está dada ao Deputado Fernando Coelho Filho.
O SR. FERNANDO COELHO FILHO (PSB-PE. Sem revisão do orador.) – Eu tentei, assim como vários outros Deputados, ir à cabine de votação votar, e inúmeros Deputados estão na porta da cabine sem deixar que
outros votem, impedindo a votação! Isso é inadmissível, Sr. Presidente!
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Nós vamos ficar o tempo que for necessário para que votem.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente...
O SR. PEDRO VILELA – Pelo Brasil, é Chapa 2!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu peço à segurança que promova a liberdade de todos de terem
acesso à cabine.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com relação à questão...
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – No grito aqui não vai.
A questão que está sendo colocada vai ser recebida.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – V.Exa. está dando um golpe para...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A decisão que foi colocada pela Presidência sobre o sistema de
votação, como foi explicitado, é o art. 188, inciso III, do Regimento, a mesma que se aplica a todas as eleições
nesta Casa, inclusive a da Mesa Diretora. Não há que se falar que a eleição tem que ser feita pela vontade de
cada um, que não seja o que está no Regimento.
E, com a votação, não cabe manifestação. A partir de agora, está vedada a manifestação. E a eleição se
dará sem qualquer tipo... Como em toda eleição, não é permitido pronunciamento.
Eu vou pedir à segurança que permita que os Parlamentares tenham acesso à cabine. Não é possível permitir que isso seja feito no grito. Eu vou pedir à segurança que permita aos Parlamentares terem acesso à cabine.
(Os microfones são desligados.)
(Manifestação no plenário: Vergonha! Vergonha!)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Não cabe manifestação neste momento, Deputado. Qualquer
manifestação influencia na votação. Não cabem manifestação nem Comunicação de Liderança, como em todas as eleições.
Aviso aos Parlamentares que quem quiser fazer qualquer tipo de contestação, há os meios para fazê-la.
Não cabe contestar no grito e na força. Então, eu peço aos Parlamentares que respeitem o direito de cada um
e solicito à segurança que garanta o direito de ir e vir a todos, sem qualquer tipo de agressão.
E nós vamos ficar aqui o tempo que for necessário para terminar esta votação, nem que seja até às 5 horas da manhã de amanhã. Ficaremos aqui o tempo que for necessário.
(Processo de votação.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Quero apenas comunicar a todo o Plenário que nós vamos esperar que todos possam fazer a sua manifestação de voto, de preferência atingindo todo o quórum presente na
Casa, dentro do razoável. Se for preciso, vamos esperar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, sem nenhum problema.
O objetivo é que todos exerçam o seu direito de voto.
(Processo de votação.)
Durante o processo de votação, assumem sucessivamente a Presidência os Srs. Marcelo Squassoni,
nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno; Eduardo Cunha, Presidente; Francisco Floriano,
nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno; Beto Mansur, 1º Secretário; e Eduardo Cunha,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Por gentileza, eu vou pedir a quem estiver aqui em cima com
qualquer tipo de manifestação que, por favor, faça isso no plenário. Aqui na Mesa, não! Por gentileza, vou pedir que se retire.
(Processo de votação.)
(Manifestação no plenário: Não vai haver golpe!)
(Processo de votação.)
(Manifestação no plenário: Vai haver impeachment!)
(Processo de votação.)
(Manifestação no plenário: “Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão”.)
(Processo de votação.)
(Manifestação no plenário: Fora, Dilma!)
(Processo de votação.)
(Manifestação no plenário: Dilma, vá embora, que o Brasil não quer você!)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Já, já eu vou encerrar a votação. Quem não votou ainda venha.
Há 473 no painel registrados, e 470 já votaram. (Pausa.)
Alguém mais não votou? (Pausa.)
Vou encerrar a votação, esperei o tempo necessário. Quatrocentos e setenta e três marcaram presença
no painel, 471 votaram. Apenas dois Parlamentares registrados no painel não votaram.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Está encerrada a votação. (Pausa.)
Resultado da votação:
Chapa 2: 272 votos;
Chapa 1: 199 votos.
ELEITA A CHAPA 2. (Manifestação no plenário.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Por favor, vamos restabelecer a ordem no plenário. Deixem-me
fazer, por gentileza, alguns comunicados.
Primeiro, nós vamos encerrar esta sessão e convocar uma extraordinária, com a pauta remanescente.
Segundo: com relação à eleição suplementar, os partidos... (Manifestação no plenário.)
Por favor, por favor, eu pediria que respeitassem! Por favor, por favor, eu pediria respeito ao Plenário para
decisões importantes! Eu pediria ao Plenário o respeito de todos para decisões importantes!
Nós faremos a eleição suplementar amanhã. Para as vagas daqueles partidos que não foram preenchidas, que se façam as indicações até amanhã, às 14 horas. Faremos a eleição das vagas desses partidos como
primeiro item da pauta de amanhã. (Manifestação no plenário.)
Por favor, peço respeito, porque isso é importante. Peço respeito ao Plenário, respeito ao processo, que
é sério.
Remanesceram vagas. As vagas remanescentes:
PMDB: 2 vagas de suplentes; PP: 2 vagas de suplentes; PTB: 3 vagas de suplentes; PRB: 2 vagas de titulares e 2 vagas de suplentes; PSC: 2 vagas de suplentes; PEN: 1 vaga de suplente; PMN: 1 vaga de titular e 1 vaga
de suplente; PTN: 1 vaga de titular e 1 vaga de suplente; PT: 8 vagas de titulares e 8 vagas de suplentes; PR: 4
vagas de titulares e 4 vagas de suplentes; PSD: 2 vagas de suplentes; PROS: 2 vagas de titulares e 2 vagas de
suplentes; PCdoB: 1 vaga de titular e 1 vaga de suplente; PSB: 4 vagas de suplentes; PV: 1 vaga de titular e 1
vaga de suplente; PDT: 2 vagas de titulares e 2 vagas de suplentes; PSOL: 1 vaga de titular e 1 vaga de suplente; PTC: 1 vaga de titular e 1 vaga de suplente; PTdoB: 1 vaga de titular e 1 vaga de suplente; Rede: 1 vaga de
titular e 1 vaga de suplente.
Perfazem 26 vagas de titulares e 42 vagas de suplentes as que serão submetidas a voto.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. MARCELO BELINATI (Bloco/PP-PR. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o processo de impeachment da Presidente Dilma pode se tornar o capítulo derradeiro do
roteiro de uma tragédia anunciada. Situação questionando a legitimidade do Presidente da Câmara Eduardo
Cunha; Oposição defendendo o processo; acusações e mais acusações de ambas as partes, e o povo brasileiro,
lamentavelmente, no meio disso tudo.
E as pessoas? Como ficam?
São graves as consequências para os trabalhadores, os aposentados, as donas de casa, o pequeno e médio comerciante e industrial, o profissional liberal, enfim, para toda sociedade.
Tem gente perdendo o sono com medo de ficar desempregado...
Aí vem à mente a questão: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A crise política ou a crise econômica? A meu ver, pouco importa. Sabemos que elas se entrelaçam como se fossem elos de uma só corrente.
No entanto, sofrendo as consequências disso tudo está o povo brasileiro, com seus anseios, suas necessidades,
sonhos e esperanças.

86

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

Indicadores econômicos contaminados, como há décadas não se via, e uma sucessão interminável de escândalos de corrupção formam um cenário devastador que rapidamente está dilapidando não só o patrimônio
político construído pelo Partido dos Trabalhadores nos últimos 13 anos no exercício do poder, mas também e
sobretudo as conquistas sociais das últimas duas décadas, que são inegáveis. O episódio recente do mensalão,
que culminou com a condenação e a consequente prisão de boa parte da cúpula do partido, não só foi ignorado, como também repetido em escala maior, como tem demonstrado a Operação Lava-Jato.
Juros altos, volta da inflação, disparada do dólar, demissões em massa, aumento da carga tributária, déficit orçamentário, corte de investimentos na educação, na saúde e na infraestrutura, queda brutal do PIB, da
ordem de 5,8%, culminando com a pior recessão desde o Plano Real. Esse quadro não pode durar indefinidamente, sob pena de um retrocesso que talvez nosso País não esteja preparado para enfrentar.
A classe política precisa dar uma resposta à altura da gravidade que o momento exige. A população brasileira não aguenta mais assistir a esse desfile interminável de escândalos e, ao mesmo tempo, ter que conviver
com a carestia e com o fantasma do desemprego.
Em minha opinião, este é o momento de pensar no bem do Brasil e deixar os interesses menores de grupos e partidos políticos de lado, sob pena de um terrível retrocesso social e político.
Os políticos que se apresentam como lideranças nacionais têm de parar com suas “guerras pelo poder”.
Essa conduta está destruindo nosso País. E quem paga a conta? Para quem sobra a fatura? Sobra para as famílias de bem, as grandes vítimas do condenável procedimento da classe política.
Deve haver uma única briga, a briga pelo Brasil e não por interesses pessoais. É preciso, com urgência, a
aplicação de uma grande injeção de ânimo, unindo autoridades, empresários, lideranças e trabalhadores para
a retomada do desenvolvimento.
Sou um otimista por natureza e acredito que o povo brasileiro vai conseguir sair desse momento de cabeça erguida. Para mim, o Brasil tem jeito sim!
Quanto ao Governo, para terminar seu mandato com dignidade, a Presidente Dilma terá que apresentar,
além de uma defesa convincente, um projeto para estancar a crise econômica e social e colocar o País novamente nos trilhos do desenvolvimento.
Como cidadão, pai de família e Deputado Federal, estarei atento. Vou continuar trabalhando, cobrando.
E estou pronto a ajudar no que for possível e estiver ao meu alcance para que isso aconteça, mas é preciso que
o Governo Federal assuma a sua responsabilidade e faça a sua parte!
Muito obrigado.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP-PI. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste ano, o Brasil completa 30 anos de engajamento no combate à epidemia de
AIDS e do vírus HIV. Desde 1985, o Ministério da Saúde se encarrega de coordenar uma resposta nacional ao
crescimento do número de casos de brasileiros infectados, com bons resultados em algumas frentes, mas, infelizmente, com graves deficiências em outras.
Na passagem do dia 1º de dezembro, data internacionalmente dedicada à luta contra a AIDS, é fundamental que nos dediquemos a refletir sobre o que ainda deve ser feito para combater – e vencer – esse mal.
De acordo com dados do Boletim Epidemiológico HIV-AIDS de 2014, divulgado pelo Ministério da Saúde, quase 40 mil novos casos de AIDS são registrados a cada ano no País. Estamos andando na contramão de
vários outros países, inclusive de alguns vizinhos latino-americanos, que registram quedas dos registros de
novos casos de infecção com HIV.
Desde o início da epidemia de AIDS, na década de 1980, até junho do ano passado, foram registrados
757.042 casos de pessoas infectadas no Brasil. Sabendo das dificuldades físicas e psicológicas que a AIDS impõe às pessoas, com implicações nos planos pessoal, familiar, profissional e social, temos de estar atentos e
comprometidos com a mitigação da epidemia e com a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos com HIV.
Hoje em dia, com a evolução dos medicamentos antirretrovirais, as pessoas em tratamento conseguem
conter, com certa facilidade, os efeitos danosos da infecção. Por meio do Sistema Único de Saúde, o paciente
tem acesso gratuito a atendimento profissional e a remédios. Entretanto, ainda temos uma importante meta
a cumprir: a conscientização sobre os benefícios e a importância da adesão das pessoas que vivem com HIV
e AIDS ao tratamento específico.
Persiste uma grande defasagem entre o número estimado de prevalência do HIV e o número efetivo de
notificações junto à rede de saúde. Sem saber que está com o vírus, o indivíduo fica alijado do devido tratamento e pode contaminar outras pessoas. Por isso, são de suma importância as campanhas lançadas pelo Ministério da Saúde no sentido de incentivar os cidadãos a fazer o teste de detecção do HIV e de aderir, quando
for o caso, à terapia antirretroviral.
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É sempre conveniente lembrar que a prevalência dos casos de AIDS recai sobre populações-chave que
sofrem, também, por outras mazelas. São os usuários de drogas, profissionais do sexo, gays e homens que fazem sexo com homens (HSH). Para essas pessoas, é muito duro ter de enfrentar um diagnóstico indesejado de
infecção ao mesmo tempo em que se veem obrigados a lutar, diariamente, contra preconceitos, atos de discriminação e outras adversidades ligadas às suas condições de vida.
Diante desse quadro, é necessário reafirmar que o combate à AIDS exige compromisso integral das populações e dos governos com os direitos humanos. Os grupos populacionais em situação de maior vulnerabilidade não podem, em hipótese alguma, ser alvo de discriminação. O Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre HIV/AIDS (UNAIDS) está empenhado nesse propósito e pretende ampliar os debates acerca do assunto
no próximo ano.
Ao celebrar mais um Dia Mundial de Luta contra a AIDS, é essencial que nos mantenhamos engajados
na construção de uma resposta eficaz à epidemia, a fim de reposicionar o Brasil entre as nações que registram
queda no número de casos e com políticas eficientes de prevenção, orientação e tratamento.
Esse trabalho exige mais atenção aos jovens e às populações-chave, sem manifestar preconceito e sem fazer
pré-julgamentos. A batalha contra a AIDS será vencida com informação e com o acolhimento justo e solidário
dos que vivem com HIV, para que todos sejam plenamente integrados à sociedade e tratados com dignidade.
Tenho fé de que obteremos essa vitória.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. GILBERTO NASCIMENTO (Bloco/PSC-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas – COP 21, também chamada de Conferência de Paris, que se realiza no corrente mês, tem
como principal objetivo estabelecer um acordo entre os 195 países participantes, para reduzir a emissão de
gases produtores do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global do planeta, impedindo com isso o
aumento dos 2 graus centígrados na temperatura da Terra, previstos para o ano de 2100.
Reunidos separadamente, os países em desenvolvimento entendem que cabe aos mais ricos o financiamento e a transferência de modernas tecnologias para o enfrentamento das questões climáticas. Os mais
pobres se sentem vulneráveis e defendem a tese de que os mais ricos são os verdadeiros responsáveis pelo
aquecimento global.
Sentindo o insucesso, ambas as partes resolveram, a partir de agora, reunirem-se em grande plenária,
na qual todos juntos pudessem manifestar-se e defender seus pontos de vista, ou seja, seus interesses unilaterais. O desejo dos países em desenvolvimento todos já conhecem. Porém os mais ricos, detentores de maior
poder de barganha, vêm criando dificuldades quanto a esses interesses, por considerarem que a transferência
de tecnologia pode gerar problemas como, por exemplo, a questão da propriedade intelectual, referindo-se
até mesmo a “perdas e danos” e afirmando que “sem indenização e compensações não haverá acordo”. Foi o
que se conseguiu até agora.
Cientistas e estudiosos ambientalistas se mobilizam e publicam suas teses, resultado de anos de dedicação e merecedoras de toda a nossa atenção e consideração, principalmente por sermos brasileiros e nosso
País possuir o maior bioma universal e ser proprietário da maior reserva ambiental do mundo.
De maneira especial, duas dessas teses estão ganhando a mídia nacional e gerando amplos debates sobre o assunto. Uma defende a criação de um imposto sobre unidade de carbono emitida (CO2), nomeado Imposto Verde. Geralmente, a unidade de referência é a tonelada. E ele funcionaria como incentivo para que as
empresas reduzam a poluição que provocam. Essa tarifa é que determinaria o preço do carbono. No caso de
tarifa baixa, seu valor seria repassado para o custo de produção, e a empresa continuaria a poluir; no caso de
tarifa alta, os custos podem aumentar significativamente, comprometendo lucro, emprego e consumo. Outra
tese estabelece cotas para emissão de carbono como lastro no qual o número de cotas é limitado pela metade
das emissões previamente estabelecidas. Temos aqui uma política tarifária e outra de mercado. Um terceiro
grupo defende a tese de que “não existe receita com um instrumento único que resolva todos os problemas. É
necessário um conjunto de instrumentos para se criar uma política ambiental”, considerando também a questão da competitividade.
Destaco, sobremaneira, tese da autoria de Alexandre Kossoy, economista brasileiro da Unidade de Finanças de Carbono no Banco Mundial. Afirma ele: “Não existe sistema mais fácil ou mais adequado”. E chama
a atenção para o fato de as emissões nacionais serem setoriais.
Diante disso, resolvi fazer um levantamento dos setores considerados maiores responsáveis pela emissão
de carbono e das possíveis políticas públicas a serem implantadas.
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Em primeiríssimo lugar está o combate ao desmatamento e às queimadas, que juntos são responsáveis
por 70% da emissão.
Em segundo lugar, é preciso maior racionalização na aplicação de fertilizantes e defensivos agrícolas,
sendo o cultivo da soja disparadamente o maior culpado pelas emissões no setor.
Em terceiro lugar vem a questão energética, que carece de maior incentivo ao desenvolvimento da energia
renovável. Produtos que poluem menos são mais competitivos. Como exemplo dessas fontes de energia temos:
o biocombustível, ou agrocombustível, de origem biológica não fóssil, produzido com o uso de plantas como
cana-de-açúcar, mamona, soja, canola, babaçu, mandioca, milho, beterraba e algas – é preciso incrementar a
produção do etanol, considerado grande fonte de energia limpa, e reconhecer nosso grave erro nessa questão, no momento em que substituímos a política da produção do álcool pela política tarifária da PETROBRAS
–; a biomassa, derivada de matéria orgânica capaz de realizar fotossíntese, como restos de madeira, estrumes
de gado, óleo vegetal e até mesmo lixo urbano; a energia eólica, a energia dos ventos; a energia solar, proveniente da luz e do calor do sol.
Em quarto lugar, não menos importante que os outros, estão o incentivo à indústria do setor siderúrgico
para produção de baixo carbono; a preservação das florestas, etc.
O Brasil ainda está longe de conseguir uma produção descarbonizada sem perder a competitividade,
mas com medidas importantes e de pequeno impacto, como a substituição da gasolina pelo etanol, já conseguiríamos grandes avanços, com mais respeito à nossa política ambiental, dando mais eficiência à estrutura
produtiva do País.
Muito obrigado.
O SR. GOULART (Bloco/PSD-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero parabenizar meu amigo e parceiro Reverendo Aldo Quintão, que recebeu na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP uma homenagem à Catedral Anglicana de São Paulo.
Fundada em 1873, a maior Igreja Anglicana da América Latina tem o justo reconhecimento pelo trabalho
social e de fé realizado ao longo de sua exitosa existência.
Parabenizo o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Estadual Fernando
Capez, pela belíssima homenagem! Ressalto a presença do meu filho Rodrigo Goulart, que lá esteve mais uma
vez me representando, além do Presidente da Associação Empresarial da Região Sul – AESUL, Juarez Amaro, e
toda a diretoria presente.
Quero também enaltecer desta tribuna o lançamento do livro Cruz de Sangue – A violência não escolhe
suas vítimas, que ocorreu na última quinta-feira, dia 3 de dezembro.
Vários policiais militares, membros da diretoria e associados da APMDFESP – Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo estiveram presentes no lançamento da obra e foram
homenageados durante o evento, que aconteceu no Salão Vitória da Associação dos Oficiais da Polícia Militar.
De autoria de Alexandre Oliver G. Pompeu, o livro narra a história de policiais militares e civis que tiveram os
rumos de suas vidas alterados por causa da violência nas ruas.
A criminalidade que campeia na Região Metropolitana de São Paulo deve ser cada vez mais combatida
de maneira firme e enérgica, custe o que custar, para que outros bravos policiais não tenham suas vidas ceifadas, ou não sejam condenados a passar o resto de suas vidas em uma cadeira de rodas.
Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja registrado nos Anais desta Casa e divulgado no
programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RENZO BRAZ (Bloco/PP-MG. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é preciso falar incansavelmente do desastre ocorrido em Mariana. Temos que cobrar providências sérias e emergenciais dos responsáveis por essa tragédia. Não podemos admitir a continuidade do
descaso e da irresponsabilidade por parte das empresas e do Governo, que não correspondem ao tamanho
do impacto em potencial desse desastre.
Em seu rastro de destruição, a avalanche de toneladas de terra, lixo e detritos tóxicos, oriunda da barragem de rejeitos rompida, liberou cerca de 60 milhões de metros cúbicos de lama, levou vidas humanas, imóveis e lavouras, na tarde fatídica do último dia 5 de novembro. As imagens são recorrentes e continuam ainda
muito vivas, enquanto nos chegam novas cenas da catástrofe. A tragédia continua se desdobrando em vários
atos, para além do Distrito de Bento Rodrigues e de toda a região do entorno municipal. Até o último dia 30 de
novembro, a lama já havia alcançado o mar a partir do balneário de Regência, em Linhares, Norte do Espírito
Santo. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, a área marítima
atingida pelos rejeitos é de 80 quilômetros quadrados.
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No curso da enxurrada, o Rio Doce foi contaminado, e a biodiversidade, fortemente atingida, com a devastação de populações inteiras de animais e impactos terríveis sobre a flora. Vai levar muito tempo até que a
natureza volte a ostentar a mesma exuberância. Na avaliação de especialistas, se nada for feito para recuperar
o meio ambiente da Bacia do Rio Doce, a recomposição da vegetação poderá demorar de 20 a 30 anos.
É um desastre sem precedentes. Porém, ainda mais dramática que os gravíssimos danos ao meio ambiente, mais dramática que as ameaças à saúde pública é a conta dos mortos, dos desaparecidos, dos ilhados,
dos desalojados.
Os relatos de horror e medo dos sobreviventes são chocantes. A lama sepultou esperanças. A economia
local foi destroçada, e os prejuízos crescem, à medida que o material tóxico e fétido avança. A atividade pesqueira está inviabilizada, pela morte dos cardumes, e se não fosse isso, pela contaminação.
Sr. Presidente, as repercussões são, portanto, de ordem humana, social, ambiental e econômica. O que
todos nos perguntamos é se tudo isso não poderia ser evitado.
É claro que as razões técnicas e não técnicas do episódio ainda estão por ser definitivamente esclarecidas. O que, porém, já está fora de dúvida é a responsabilização da Samarco, operadora da barragem. Cabe a
ela, liminarmente, a segurança de suas operações. Do ponto de vista ambiental, quem assume direta ou indiretamente o risco de desenvolver determinada atividade deve se responsabilizar pelos efeitos que isso possa
acarretar, independentemente da licitude da conduta.
Outras duas barragens de rejeitos da mesma Samarco estão sob risco, tiveram duas estruturas comprometidas e apresentam fator de segurança abaixo do admitido; podem se romper a qualquer momento. Na
barragem de Santarém, o fator de segurança é de 1,37; na de Germano, de 1,22. Esse fator é estabelecido por
norma técnica. Para estruturas em condições normais de operação, o fator de segurança é de 1,5, no mínimo;
em condições adversas, é admitido 1,3. O índice igual a 1 significa que a estrutura está no limite de equilíbrio.
Atenta a essa alarmante situação, a Justiça Estadual de Minas Gerais, determinou, em 27 de novembro, o
esvaziamento da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, localizada em Santa Cruz do Escalvado, para a contenção de
rejeitos de mineração em caso de novos rompimentos das barragens em Mariana. A empresa continua informando que está realizando obras emergenciais nas duas barragens, com o objetivo de aumentar a segurança
e, assim, evitar novas catástrofes.
Mas o que vemos, na realidade, é o descumprimento de todas as medidas estabelecidas, tais como: acatar o prazo de dois dias concedidos pela Justiça para esvaziar a represa de Candonga; proceder à efetivação de
um plano de emergência com informações sobre possíveis cenários em caso de rompimentos; e, quem sabe,
respeitar os compromissos financeiros com seus funcionários e fornecedores quanto ao prazo estabelecido
para depositar a quantia de R$ 292.011.480,07, referente à primeira das duas parcelas do acordo firmado entre
a mineradora e o Ministério Público Federal – MPF. A empresa deveria ter disponibilizado R$ 500 milhões até
o dia 26 de novembro.
Para o ocorrido, no entanto, não há mais uma solução de fato reparadora. Resta ao poder público – e
isso é o que lhe cumpre fazer – responsabilizar, de forma severa, transparente e exemplar, a Vale, dona da Samarco, juntamente com a anglo-australiana BHP, que também deve ser punida, inclusive com multas pesadas.
A Justiça já havia determinado, com acerto, a imposição de multa diária de R$ 10 milhões, caso a mineradora não conseguisse obstar a chegada da lama ao mar. Já o Ministério Público Estadual, por seu turno, determinou que a Samarco arque com o abastecimento de água das populações atingidas. Além disso, as empresas
terão de arcar com outros custos de atendimento à população, inclusive a reconstrução de casas e estradas.
Sr. Presidente, a data de 5 de novembro de 2015 estará para sempre marcada na memória dos brasileiros.
O que se impõe doravante é a responsabilização dos culpados, além da fiscalização intransigente.
Que outros dias como esse não se repitam!
Muito obrigado.
O SR. KAIO MANIÇOBA (Bloco/PHS-PE. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, no dia 30 de dezembro, os Municípios pernambucanos de Carnaíba, Toritama e São Vicente
Ferrer festejam seus aniversários de emancipação política. Criados pela Lei nº 1.818, de 1953, do Estado de Pernambuco, os Municípios chegam aos 62 anos de idade com uma vitalidade que cresce a cada ano que passa.
Carnaíba, a “Pérola do Pajeú”, deve seu nome à abundância de carnaubais na região. A carnaúba, endêmica do semiárido e árvore símbolo do Estado do Ceará, é conhecida como “árvore da vida”, pela multiplicidade de usos que tem para o homem, das raízes às folhas. Nos festejos antoninos, era com as folhas da carnaúba
que os carnaibanos cobriam as barracas da festa.
Com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 19.318 habitantes,
Carnaíba está a 400 quilômetros da Capital. Seu território foi habitado, em um passado distante, pelos índios Cariris.
Ainda hoje, a presença dos índios está registrada em inscrições rupestres nas Serras do Boqueirão e da Matinha.
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Foi naquele território também que, ainda antes da emancipação política do Município, nasceu Zé Dantas, parceiro de Luiz Gonzaga na composição de muitas de suas principais músicas.
Também faz aniversário em 30 de dezembro o Município de São Vicente Ferrer, a “Terra da Banana”. Embora
comemore 62 anos em 2015, a verdade é que sua história começa muito antes, ainda em 1852. Foi naquele ano
que Jerônimo de Albuquerque Melo, João da Silva Pessoa e José Joaquim do Espírito Santo decidiram instalar
uma feira livre sob uma frondosa árvore existente no local. Com o sucesso da feira, surgiu nos arredores um
povoado e uma igreja em homenagem a São Vicente. Em 1928, a região passou a integrar o Município de São
Vicente e Bom Jardim, mas foi por meio da Lei nº 1.818, de 1953, do Estado de Pernambuco, que se tornou a
cidade de São Vicente Ferrer, acontecimento que hoje comemoramos junto aos mais de 17 mil são-vicentinos.
Também estão em festa os toritamenses. A maior entre as três cidades cujo aniversário celebramos em
30 de dezembro. Toritama tem, em 2015, uma população estimada em 42.123 habitantes.
Situado a 170 quilômetros da Capital, o local onde hoje existe Toritama era uma fazenda de gado na margem esquerda do Rio Capiberibe até meados do século XIX. Foi após a construção de uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição que se iniciou o povoamento da região. Em 1953, o local se emancipou
de Taquaritinga do Norte e surgiu o Município de Toritama.
Devido ao clima seco do semiárido, aquele território não é propício para as atividades agrícolas ou pecuárias, mas a criatividade e o esforço dos moradores de Toritama fizeram dela a “Capital do Jeans”, hoje procurada por consumidores de todo o Brasil.
No ensejo da comemoração dos 62 anos de Carnaíba, São Vicente Ferrer e Toritama, desejo que o futuro
reserve ainda mais desenvolvimento e oportunidades para os habitantes dos três Municípios, que já demonstraram ter a garra para tornar suas cidades lugares cada dia melhores, cada dia mais dignos daqueles que ali vivem.
Muito obrigado.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR-AM. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este final de semana estive na cidade de Lábrea, no Sul do Amazonas, acompanhando o início das obras de asfaltamento de 15 quilômetros da BR-230, no trecho que corta a área urbana do
Município. Esse é um antigo sonho da população daquela cidade e que agora está se tornando realidade com
o nosso empenho, trabalho por mais investimentos no interior do nosso Amazonas, carente de recursos e de
oportunidades. Sinto-me extremamente feliz de poder contribuir com Lábrea, cidade que sempre me apoiou
e me acolhe com carinho.
Nosso compromisso é garantir a interligação desse Município com Humaitá pela BR-230 e partir daí com
o restante do País, trazendo mais qualidade de vida para todos munícipes. Para isso, asseguramos também mais
de R$40 milhões junto ao Governo Federal para manutenção do trecho ainda não asfaltado. Assim, vamos ter
trafegabilidade com segurança e qualidade na ligação de Lábrea a Humaitá durante todo o ano. Isso é importante porque passamos a ter uma ligação rodoviária, fundamental para os produtores agrícolas escoarem seus
produtos e também para toda a cidade, que vai receber produtos de consumo produzidos em outras cidades
a preços bem mais baixos, reduzindo consideravelmente o custo de vida.
Trata-se de um investimento crucial neste momento em que o País vive uma profunda crise econômica e
política, crise que penaliza principalmente os pequenos Municípios, como é o caso de Lábrea, que ao longo dos
anos sofre com o abandono dos governos e com a queda brutal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
No sábado (28/11), acompanhei a assinatura da ordem de serviço numa solenidade comandada pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que contou com a participação de lideranças locais,
empresários e de muitos labrenses. Foi uma festa bonita e que reacendeu as esperanças de uma população
historicamente esquecida pelos Poderes Constituídos. Minhas ações aqui como membro desta Casa e como
representante eleito são no sentido de combater as desigualdades regionais. E é isso o que faço quando luto
por mais investimentos para o interior do meu Estado, de dimensões continentais e de difícil acesso.
Meus compromissos com a querida cidade de Lábrea não param por aí. Estou lutando pela construção
da ponte sobre o Rio Mucuim, cujo projeto já está sendo executado. Temos também que tirar do papel a construção do porto tão necessário para a infraestrutura da cidade. Estamos empenhados para que a licitação desse
porto saia o quanto antes e que já em 2017 esteja em operação. Não descansarei enquanto Lábrea não tiver
seu próprio terminal hidroviário, a exemplo do que conquistamos para mais de 40 Municípios amazonenses.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o grande número de óbitos ocasionados pela leptospirose no Distrito Federal é muito
preocupante. Em 2014, foram confirmados 17 casos, dos quais 5 resultaram em óbito. Embora já seja um número
elevado, 2015 está revelando agravamento do quadro. Com menos da metade do ano transcorrido, já haviam
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sido identificados 21 casos, também com 5 óbitos. O aumento do número de pessoas infectadas é sentido pela
Secretaria de Saúde, que emitiu alerta no dia 24 de junho sobre as ações de prevenção e combate à doença.
O contágio da leptospirose normalmente decorre do contato humano com animais hospedeiros, sobretudo, mas não exclusivamente, com ratos. Ocorrida a infecção, o tratamento apresenta suas dificuldades.
A Organização Mundial da Saúde alerta que a leptospirose é doença de difícil diagnose clínica, uma vez que
seus sintomas são muito similares aos de outras doenças. Ainda, informa que o tratamento é tanto mais eficaz
quanto mais cedo iniciado.
Ora, pode ocorrer, portanto, de os cuidados para evitar o pior terem seu início tardio em razão de o diagnóstico ser intempestivo por haver má interpretação dos sintomas como sendo de outra doença. Por força
disso, é recomendado o tratamento da doença antes mesmo de que seja definitivamente identificada. Isto é,
todo caso de suspeita de infecção por leptospirose deve imediatamente ser acompanhado da administração
de antibióticos, tratamento indicado para o mal. Assim, o tratamento pressupõe equipe com muita atenção ao
problema, o que normalmente deflui de estar bastante motivada.
O quadro particular do Distrito Federal, porém, não parece propício a essa motivação. A Pasta da Saúde
enfrenta notórias dificuldades financeiras e de gestão em geral. No início do ano, o Governador Rodrigo Rollemberg decretou situação de emergência na saúde pública, para revisar a renegociação de contratos e escalas de trabalho.
As medidas tomadas, porém, não foram suficientes para responder às demandas. No final de maio, o Juiz
da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal deu prazo de 1 ano para a regularização da situação caótica
em que se encontra a saúde pública local. Ao término do período, será proibida a contratação temporária adotada de forma sistemática para resolver problemas pontuais e emergenciais da área.
O problema, porém, não é novo. O Tribunal de Contas da União analisou a situação e a apontou como
um dos pontos mais críticos da Capital Federal. Segundo o relatório apresentado ao Governador, 53,5% dos
pacientes não conseguiram consulta com médicos e dentistas em agosto de 2010. Também foi identificada
falta de controle do estoque e da distribuição de remédios, além do baixo número de leitos. Em 2013, havia
déficit de 2.603 leitos gerais e 54 vagas de UTI.
Seja como for, a população não pode esperar mais pelo efetivo combate à leptospirose, pois as pessoas
já estão morrendo em proporções muito elevadas. A Organização Pan-Americana de Saúde indica a taxa de
10% como referência para a mortalidade pela doença. Ora, 5 óbitos dos 17 casos identificados em 2014 no
Distrito Federal importam letalidade de quase 30%. É preciso estar atento para o problema, que não apenas já
está muito grave, como também tem piorado, com significativo aumento no número de casos confirmados e
possivelmente de óbitos anuais.
Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSD-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, todos sabem aqui, sou pastor de uma calorosa Igreja em Sorocaba, cidade onde vivo e
que me acolheu como filho; contudo, dificilmente utilizo este espaço para falar de assuntos concernentes ao
reino de Deus ou à sua palavra. Porém, hoje veio-me à mente uma passagem e eu gostaria de compartilhá-la
um pouquinho.
Assistindo e acompanhando os comentários sobre o Master Chef Junior, programa culinário realizado
com crianças, é impossível não reparar na camaradagem entre os concorrentes. Eles são amorosos e generosos uns com os outros.
Tudo isso me remeteu a uma passagem bíblica na qual Jesus aborda o fato de que, se não formos como
crianças, jamais herdaremos o Reino de Deus. E aquelas crianças demonstram exatamente o que Cristo espera
de nós.
Os concorrentes têm, geralmente, 5 minutos para escolher todos os ingredientes que utilizarão em sua
receita. Vale considerar que a receita está na cabeça deles. Não há notas, não há listas, nada. Somente sua memória para ajudar.
Obviamente, eles se esquecem de uma ou outra coisa, ou o curto tempo para o supermercado os atrapalha. Em todos os episódios, alguém esquece algo. Porém, nenhum deles deixa de preparar seu prato porque
faltou alguma coisa. Os outros garotos sempre ajudam aquele que está necessitado.
Na nossa vida adulta, em algum ponto, nos esquecemos de olhar para o próximo com esta mesma camaradagem e, por mais que haja leis para que permaneçamos vivendo civilizadamente, nossos interesses pessoais sempre precedem o conjunto.
No dia a dia nos esquecemos de que tudo o que conquistamos na Terra ficará aqui mesmo e que somente levaremos conosco as atitudes que tivemos.
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Para nós, Parlamentares, os interesses do coletivo a despeito dos nossos têm uma proporção diferenciada. Não estamos aqui pelo salário, pelo status, pela imunidade, estamos aqui para criar meios para
que cada indivíduo possa viver melhor em sociedade, para que haja justiça no nosso País, pela saúde,
pela educação.
É frustrante percebermos que, por mais que lutemos, que nos esforcemos por uma sociedade melhor,
por causa de poucos, temos que enfrentar o estigma da corrupção. Temos que ouvir aquele jargão: “todo político é ladrão”. Nenhum de nós quer isso. Pelo contrário, queremos ser conhecidos como autores de projetos
de lei que fizeram a diferença para a Nação. O legado que quero deixar é o de um homem que praticou o bem
e serviu seu País com todas as suas forças.
Quero ser como aquelas crianças. Estou aqui para ajudar e desejo que este sentimento sempre venha à
frente de minhas vontades pessoais.
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. VINICIUS CARVALHO (Bloco/PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, caros telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, o
Brasil vive um momento extremamente delicado. De um lado, o Legislativo e o Executivo na iminência de terem mandatos interrompidos. De outro, a opinião pública inflamada pelos últimos acontecimentos. No meio,
estamos nós, representantes do povo, com a responsabilidade de decidir. E o que esperar? Que sejamos emotivos e implacáveis? Ou que tenhamos atitudes de equidade e justiça?
O pedido de abertura do processo de impeachment contra a Presidente Dilma Rousseff, aceito pelo Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no último dia 2, deixou o País em crescente efervescência. O documento,
assinado por dois juristas, Hélio Bicudo e Miguel Reale Junior, além da advogada Janaina Paschoal e representantes de movimentos contra a corrupção, traz como argumentação crimes de responsabilidade previstos na
Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para os juristas, a Presidente não agiu como deveria para punir supostas irregularidades, mantendo seus
assistentes envolvidos em escândalos intocáveis e operantes na máquina de poder instituída, à revelia da lei
e da Constituição Federal.
Ainda segundo o pedido, foi forjada a imagem de que o Brasil estaria economicamente saudável, em
condições de manter os programas em favor das classes menos favorecidas. O documento destaca também
que durante todo o processo eleitoral Dilma negou que a situação da PETROBRAS, dos pontos de vista moral
e econômico, fosse muito grave.
Para os autores do pedido, o primeiro arranhão veio com a compra da Refinaria de Pasadena, pela PETROBRAS, quando Dilma Rousseff era Presidente do Conselho da estatal e apresentou como justificativa um
equívoco relativo a uma cláusula contratual.
Ainda conforme o pedido, Dilma fez editar, nos anos de 2014 e 2015, uma série de decretos sem número
que resultaram na abertura de créditos suplementares, de valores muito elevados, sem autorização do Congresso Nacional.
O pedido também cita as chamadas pedaladas fiscais, que, segundo os juristas, caracterizam crime de
responsabilidade. Essa prática teria se dado a partir de adiantamentos realizados pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, em diversos programas de responsabilidade do Governo. Sendo controladas pela própria
União, essas instituições estariam impedidas por lei de emprestar ao Governo. O documento considera o quadro ainda mais grave porque todo esse expediente teria sido intensificado durante o ano eleitoral.
O Governo, por sua vez, tem dito que defende as investigações da Operação Lava Jato e a punição exemplar dos envolvidos cuja culpa seja comprovada e declara tratar-se da primeira investigação efetiva sobre corrupção no Brasil que envolve segmentos privados e públicos.
Sobre as contas públicas, o Governo ressalta que a defesa entregue ao Tribunal de Contas da União soma
mil páginas. Segundo a Advocacia-Geral da União, a sistemática de publicação dos decretos ocorreu em diversos anos, não tendo sido questionada pelo TCU até então. Ainda de acordo com AGU, as contas públicas de
2014 foram impactadas por uma realidade econômica que evoluiu de maneira imprevisível.
O Governo também ressalta que já entregou a defesa das pedaladas fiscais ao TCU. Por meio da Advocacia-Geral da União, do Ministério do Planejamento e do Banco Central, o Governo reconheceu que os
atrasos nos repasses aconteceram nos últimos anos, mas acrescentou que se trata de uma prática antiga,
registrada também no Governo Fernando Henrique Cardoso, e defendeu que as pedaladas fiscais não são
operações de crédito.
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Num discurso emocionado, a Presidente disse que recebeu o pedido de abertura do processo de impeachment com indignação. Afirmou serem inconsistentes e improcedentes as razões que o fundamentam.
Destacou que não existe nenhum ato ilícito praticado por ela e que não paira sobre sua pessoa nenhuma
suspeita de desvio de dinheiro público. Dilma Rousseff disse ainda que nunca ocultou do conhecimento público a existência de bens pessoais e que jamais coagiu instituições ou pessoas na busca de satisfazer seus
interesses.
Condenação à perda do mandato e inabilitação para exercer cargo público pelo prazo de 8 anos é o que
requer o pedido, que está sendo analisado pela Comissão Especial do impeachment, da qual faço parte representando o meu partido, o PRB.
É hora, portanto, de dedicarmos toda a atenção para o que de fato é melhor para o País, embasados na
lei. Sabemos que uma grande parcela da população está insatisfeita com o Governo, e esse clima de instabilidade, de incerteza e de reflexos desastrosos para a economia deixa a emoção falar mais alto. Mas é necessário
agir com a razão, pesar cada fato, cada situação de forma consciente. É preciso rejeitar as tentativas desestabilizadoras, mas é fundamental agir com coerência. Vamos ignorar os que pretendem gerar uma crise política
no Brasil, mas também vamos nos ater à materialidade do processo.
Vivemos num limiar constante, onde somente os que agem amparados pela consciência podem olhar-se
no espelho e contemplar a mais nítida expressão de quem recebeu uma delegação popular, para atuar com
ética, responsabilidade e justiça, ainda que desagrade a alguns. Nada melhor que a consciência de cada um
para balizar seus atos.
Os que defendem a Presidente Dilma rotulam este momento pelo qual o Governo passa como golpe ou
virada de mesa antidemocrática. Consideram até que está sendo rasgada a Constituição. Os que são contra a
acusam de estagnar o País. Tudo será devidamente analisado, afinal, o direito à oposição é legítimo, mas nem
opositores nem aliados estão acima do País.
Na condição de integrante da Comissão Especial que analisará o processo de impeachment, estarei atento aos fatos, à materialidade do processo, à base constitucional, mas estarei acima de tudo trabalhando como
guardião dos direitos individuais garantidos na Constituição, como a ampla defesa, o contraditório e o devido
processo legal.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assumo a tribuna desta Casa para registros e solicito, ainda, sejam divulgados
nos meios de comunicação, inclusive no programa A Voz do Brasil.
Hoje, dia 8 de dezembro, comemoramos o Dia da Justiça.
Parabéns a todos os profissionais responsáveis por fazer com que a justiça seja cumprida com imparcialidade! Parabéns a quem milita na área jurídica e que, na defesa de seus interesses, se vale da Justiça na conformidade constitucional e democrática.
O Dia da Justiça é comemorado anualmente em 8 de dezembro, no Brasil.
A data tem o objetivo de homenagear o Poder Judiciário brasileiro e todos os profissionais responsáveis
por fazer com que a Justiça seja cumprida com imparcialidade.
O Poder Judiciário é um dos três principais Poderes da República no Brasil. Assim como o Legislativo e
o Executivo, o Judiciário é essencial para o funcionamento da sociedade de uma nação, julgando a aplicação
das leis e garantindo que sejam cumpridas.
O Poder Judiciário está divido entre os seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais
e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares e Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal.
Origem do Dia da Justiça.
O Dia da Justiça foi estabelecido através do art. 5º da Lei nº 1.408, de 9 de agosto de 1951. A data é considerada feriado em todo o território nacional. Mesmo tendo sido oficializado apenas em 1951, o Dia da Justiça
é celebrado desde 1940 em referência à imagem da Imaculada Conceição.
Nossos cumprimentos a todos os trabalhadores da Justiça do Brasil e aos servidores do Judiciário, pelo
seu dia. Reafirmamos: tenham certeza de que nossa luta continua! Fomos Relator da proposta que dava aumento real a essa tão importante categoria, que está há mais de 9 anos sem aumento. Vetado pela Presidente
da República, a Casa manteve o veto.
Ainda nesta data são comemorados o Dia da Imaculada Conceição e o Dia da Família.
Eram esses nossos registros.

94

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

VII – 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: 211
RORAIMA
Edio Lopes PMDB PmdbPen
Hiran Gonçalves PMB
Maria Helena PSB
Shéridan PSDB
Total de RORAIMA 4
AMAPÁ
André Abdon PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Cabuçu Borges PMDB PmdbPen
Jozi Araújo PTB PpPtbPscPhs
Professora Marcivania PT
Total de AMAPÁ 4
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Faro PT
Beto Salame PROS PrPsdPros
Edmilson Rodrigues PSOL
Elcione Barbalho PMDB PmdbPen
José Priante PMDB PmdbPen
Nilson Pinto PSDB
Simone Morgado PMDB PmdbPen
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 9
AMAZONAS
Arthur Virgílio Bisneto PSDB
Hissa Abrahão PPS
Marcos Rotta PMDB PmdbPen
Total de AMAZONAS 3
RONDÔNIA
Expedito Netto Solidaried
Lindomar Garçon PMDB PmdbPen
Mariana Carvalho PSDB
Marinha Raupp PMDB PmdbPen
Total de RONDÔNIA 4
ACRE
Angelim PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPen
Leo de Brito PT
Rocha PSDB
Sibá Machado PT
Total de ACRE 5
MARANHÃO
Aluisio Mendes PMB
Eliziane Gama REDE
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João Castelo PSDB
José Reinaldo PSB
Junior Marreca PEN PmdbPen
Rosângela Curado PDT
Rubens Pereira Júnior PCdoB
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 8
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPen
Domingos Neto PMB
José Guimarães PT
Luizianne Lins PT
Macedo PSL
Moses Rodrigues PPS
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PROS PrPsdPros
Total de CEARÁ 8
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Júlio Cesar PSD PrPsdPros
Silas Freire PR PrPsdPros
Total de PIAUÍ 3
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PSD PrPsdPros
Felipe Maia DEM
Rafael Motta S.Part.
Rogério Marinho PSDB
Walter Alves PMDB PmdbPen
Total de RIO GRANDE DO NORTE 5
PARAÍBA
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Total de PARAÍBA 3
PERNAMBUCO
Adalberto Cavalcanti PTB PpPtbPscPhs
Anderson Ferreira PR PrPsdPros
Betinho Gomes PSDB
Fernando Coelho Filho PSB
Luciana Santos PCdoB
Raul Jungmann PPS
Silvio Costa PTdoB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Tadeu Alencar PSB
Wolney Queiroz PDT
Zeca Cavalcanti PTB PpPtbPscPhs
Total de PERNAMBUCO 10
ALAGOAS
JHC PSB
Marx Beltrão PMDB PmdbPen
Paulão PT
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Pedro Vilela PSDB
Ronaldo Lessa PDT
Total de ALAGOAS 5
SERGIPE
Adelson Barreto PTB PpPtbPscPhs
Laercio Oliveira Solidaried
Valadares Filho PSB
Total de SERGIPE 3
BAHIA
Afonso Florence PT
Alice Portugal PCdoB
Antonio Brito PTB PpPtbPscPhs
Antonio Imbassahy PSDB
Bacelar PTN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Bebeto PSB
Cacá Leão PP PpPtbPscPhs
Daniel Almeida PCdoB
Davidson Magalhães PCdoB
Fernando Torres PSD PrPsdPros
Jorge Solla PT
José Carlos Araújo PSD PrPsdPros
Paulo Magalhães PSD PrPsdPros
Waldenor Pereira PT
Total de BAHIA 14
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Bonifácio de Andrada PSDB
Caio Narcio PSDB
Dâmina Pereira PMB
Dimas Fabiano PP PpPtbPscPhs
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Gabriel Guimarães PT
Jô Moraes PCdoB
Júlio Delgado PSB
Leonardo Monteiro PT
Luiz Fernando Faria PP PpPtbPscPhs
Marcus Pestana PSDB
Margarida Salomão PT
Mário Heringer PDT
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Silas Brasileiro PMDB PmdbPen
Stefano Aguiar PSB
Subtenente Gonzaga PDT
Wadson Ribeiro PCdoB
Total de MINAS GERAIS 23
ESPÍRITO SANTO
Dr. Jorge Silva PROS PrPsdPros
Evair de Melo PV
Marcus Vicente PP PpPtbPscPhs
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Max Filho PSDB
Paulo Foletto PSB
Total de ESPÍRITO SANTO 5
RIO DE JANEIRO
Chico Alencar PSOL
Chico D Angelo PT
Clarissa Garotinho PR PrPsdPros
Ezequiel Teixeira PMB
Francisco Floriano PR PrPsdPros
Hugo Leal PROS PrPsdPros
Jandira Feghali PCdoB
Jean Wyllys PSOL
Leonardo Picciani PMDB PmdbPen
Luiz Carlos Ramos PMB
Luiz Sérgio PT
Marquinho Mendes PMDB PmdbPen
Wadih Damous PT
Total de RIO DE JANEIRO 13
SÃO PAULO
Alex Manente PPS
Alexandre Leite DEM
Ana Perugini PT
Andres Sanchez PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PpPtbPscPhs
Bruna Furlan PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Eduardo Cury PSDB
Fausto Pinato PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Ivan Valente PSOL
João Paulo Papa PSDB
José Mentor PT
Luiz Lauro Filho PSB
Luiza Erundina PSB
Mara Gabrilli PSDB
Marcio Alvino PR PrPsdPros
Miguel Haddad PSDB
Milton Monti PR PrPsdPros
Missionário José Olimpio PP PpPtbPscPhs
Nilto Tatto PT
Orlando Silva PCdoB
Paulo Maluf PP PpPtbPscPhs
Paulo Teixeira PT
Roberto Freire PPS
Samuel Moreira PSDB
Silvio Torres PSDB
Valmir Prascidelli PT
Vicentinho PT
Vitor Lippi PSDB
Total de SÃO PAULO 30
MATO GROSSO
Fabio Garcia PSB
Nilson Leitão PSDB
Ságuas Moraes PT
Total de MATO GROSSO 3
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DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho Solidaried
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Total de DISTRITO FEDERAL 3
GOIÁS
Alexandre Baldy PSDB
Célio Silveira PSDB
Fábio Sousa PSDB
Giuseppe Vecci PSDB
Heuler Cruvinel PSD PrPsdPros
João Campos PSDB
Magda Mofatto PR PrPsdPros
Roberto Balestra PP PpPtbPscPhs
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP PpPtbPscPhs
Total de GOIÁS 10
MATO GROSSO DO SUL
Elizeu Dionizio PSDB
Tereza Cristina PSB
Vander Loubet PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 3
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
Assis do Couto PMB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPen
Ricardo Barros PP PpPtbPscPhs
Rossoni PSDB
Rubens Bueno PPS
Sandro Alex PPS
Sergio Souza PMDB PmdbPen
Toninho Wandscheer PMB
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 10
SANTA CATARINA
Angela Albino PCdoB
Carmen Zanotto PPS
Décio Lima PT
Esperidião Amin PP PpPtbPscPhs
Jorge Boeira PP PpPtbPscPhs
Jorginho Mello PR PrPsdPros
Mauro Mariani PMDB PmdbPen
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 9
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP PpPtbPscPhs
Alceu Moreira PMDB PmdbPen
Bohn Gass PT
Covatti Filho PP PpPtbPscPhs
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Henrique Fontana PT
João Derly REDE
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPscPhs
Maria do Rosário PT
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Sérgio Moraes PTB PpPtbPscPhs
Total de RIO GRANDE DO SUL 14
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Total de Parlamentares: 39
PARÁ
Francisco Chapadinha PSD PrPsdPros
Wladimir Costa Solidaried
Total de PARÁ 2
ACRE
Alan Rick PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
César Messias PSB
Total de ACRE 2
TOCANTINS
Dulce Miranda PMDB PmdbPen
Total de TOCANTINS 1
MARANHÃO
João Marcelo Souza PMDB PmdbPen
Sarney Filho PV
Total de MARANHÃO 2
PIAUÍ
Rodrigo Martins PSB
Total de PIAUÍ 1
PARAÍBA
Hugo Motta PMDB PmdbPen
Total de PARAÍBA 1
PERNAMBUCO
Bruno Araújo PSDB
Fernando Monteiro PP PpPtbPscPhs
Marinaldo Rosendo PSB
Total de PERNAMBUCO 3
BAHIA
Arthur Oliveira Maia Solidaried
Caetano PT
Sérgio Brito PSD PrPsdPros
Total de BAHIA 3
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MINAS GERAIS
Brunny PMB
Eros Biondini PTB PpPtbPscPhs
Jaime Martins PSD PrPsdPros
Misael Varella DEM
Newton Cardoso Jr PMDB PmdbPen
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 6
RIO DE JANEIRO
Alexandre Valle PMB
Celso Jacob PMDB PmdbPen
Fernando Jordão PMDB PmdbPen
Indio da Costa PSD PrPsdPros
Marcos Soares PR PrPsdPros
Simão Sessim PP PpPtbPscPhs
Total de RIO DE JANEIRO 6
SÃO PAULO
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Celso Russomanno PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Dr. Sinval Malheiros PMB
Evandro Gussi PV
Keiko Ota PSB
Renata Abreu PTN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Ricardo Tripoli PSDB
Total de SÃO PAULO 7
GOIÁS
Daniel Vilela PMDB PmdbPen
Total de GOIÁS 1
PARANÁ
Edmar Arruda PSC PpPtbPscPhs
Luciano Ducci PSB
Total de PARANÁ 2
RIO GRANDE DO SUL
José Otávio Germano PP PpPtbPscPhs
Marco Maia PT
Total de RIO GRANDE DO SUL 2
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Encerro a sessão, convocando Sessão Deliberativa Extraordinária
para hoje, terça-feira, dia 8 de dezembro, às 18h37min, com a seguinte

ORDEM DO DIA
MATÉRIA SOBRE A MESA
I. Requerimento nº 9.976/14, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3.490, de
2012, do Sr. Ricardo Izar, que dispõe sobre a proibição da eliminação de cães e gatos pelos
órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, e da
outras providências. (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO
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II. Requerimento nº 10.477/14, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 39,
de 1999, do Sr. Paulo Rocha, que dispõe sobre a Regulamentação da Profissão de Agente de
Segurança Privada e dá outras providências. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
III. Requerimento nº 1.135/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 466, de
2015, do Sr. Ricardo Izar, que dispõe sobre a adoção de medidas que assegurem a circulação
segura de animais silvestres no território nacional, com a redução de acidentes envolvendo
pessoas e animais nas estradas, rodovias e ferrovias brasileiras. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO
IV. Requerimento nº 1.143/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 6.459, de
2013, do Senado Federal, que dispõe sobre os contratos de integração, estabelece condições,
obrigações e responsabilidades nas relações contratuais entre produtores integrados e integradores, e dá outras providências. (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
V. Requerimento nº 2.965/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar
nº 392, de 2014, do Sr. Toninho Pinheiro, que altera a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para
prever a possibilidade de alteração da destinação de recursos transferidos aos Municípios nas
condições que especifica. (Apensado ao PLP nº 23/03) (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
VI. Requerimento nº 3.142/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 804,
de 2007, do Sr. Lincoln Portela, que altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de setembro de 2005,
que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto
da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.” (Institui a eleição direta e o voto
secreto para a Diretoria do Conselho Federal da OAB, com a participação de todos os advogados inscritos na Ordem) (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
VII. Requerimento nº 3.148/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3.763,
de 2004, do Sr. Coronel Alves, que dá nova redação ao art. 163 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07
de dezembro de 1940, Código Penal. (Prevê o dano qualificado quando houver crime contra
o patrimônio do Distrito Federal) (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
VIII. Requerimento nº 3.316/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Decreto
Legislativo nº 234, de 2015, do Sr. Gonzaga Patriota, que susta, nos termos do inciso V, art.
49 da Constituição Federal, a aplicação da Resolução nº 556, de 17 de setembro de 2015, do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. (NT 62 e NT 64)
IX. Requerimento nº 3.352/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 7.898, de
2014, do Sr. Carlos Bezerra, que altera o art. 24 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para
estender o prazo exigido para a apresentação dos Planos de Mobilidade Urbana. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
X. Requerimento nº 3.353/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3.337, de
2015, do Sr. Vicente Cândido e outros, que dispõe sobre a cessão de créditos da Dívida Ativa
da União a pessoas jurídicas de direito privado e dá outras providências. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
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XI. Requerimento nº 3.354/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 181, de 2015, do Sr. Vicente Cândido e outros, que modifica a Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, para dispor sobre cessão de créditos da dívida
ativa consolidada a instituições financeiras. (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XII. Requerimento nº 3.381/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº
6.544, de 2013, do Sr. Carlos Zarattini, que acrescenta parágrafo ao art. 261 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a
contagem de pontos por infrações cometidas por motoristas profissionais. (Apensado ao PL
nº 1.428/99) (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XIII. Requerimento nº 3.438/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do PL nº 4.589, de 2001,
do Sr. Antônio Carlos Konder Reis, que altera os limites do Parque Nacional de São Joaquim,
no Estado de Santa Catarina. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XIV. Requerimento nº 3.440/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.923,
de 2013, da Sra. Nilda Gondim, que dispõe sobre as obrigações que devem ser observadas por
proprietários, administradores e responsáveis por boates, casas de shows, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres, que funcionem em locais fechados, estabelecendo maior
rigor para a liberação de seus alvarás de funcionamento. (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XV. Requerimento nº 3.442/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 8.194,
de 2014, do Senado Federal, que acrescenta art. 19-A ao Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro
de 1969, que “institui normas básicas sobre alimentos”, para dispor sobre a rotulagem de alimentos que contenham lactose. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XVI. Requerimento nº 3.498/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 8.132,
de 2014, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação de 82 cargos de Juiz de
Tribunal Regional Federal; altera a composição quantitativa dos Tribunais Regionais Federais
da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões; cria cargos de provimento efetivo e em comissão e funções comissionadas nos seus Quadros de Pessoal; e estabelece normas de funcionamento. (NT 62 e NT 64)
XVII. Requerimento nº 3.536/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2015, do Senado Federal, que acrescenta § 14 ao art. 3º da Lei Complementar
nº 63, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre o cálculo do valor adicionado de energia
hidrelétrica para fins de repartição do produto da arrecadação do imposto sobre a circulação
de mercadorias e serviços pertencente aos Municípios. (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XVIII. Requerimento nº 3.565/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 1.700,
de 2011, do Sr. Silas Câmara, que 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 estabelecer que os riscos sísmicos sejam considerados no
âmbito do licenciamento ambiental. (Apensado ao PL nº 3.729/04) (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
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XIX. Requerimento nº 3.566/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 1.749,
de 2015, dos Srs. Bebeto e Tia Eron, que tipifica o crime de injúria racial coletiva e torna pública incondicionada a respectiva ação penal. (Altera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 e a Lei nº
7.716, de 1989) (Apensado ao PL nº 6.418/05) (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XX. Requerimento nº 3.567/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 6.912,
de 2002, do Senado Federal, que institui ações afirmativas em prol da população brasileira
afro-descendente. (Estatuto da Igualdade Racial) (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXI. Requerimento nº 3.570/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº
3.563 de 2015, da Sra. Elcione Barbalho, que torna obrigatório o pagamento de indenizações
e contratação de seguro no caso de rompimento de barragens. (Apensado ao PL nº 1.486/07)
(NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO
XXII. Recurso nº 234/13, do Sr. Eduardo Cunha, que recorre contra parecer terminativo da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº 2.633,
de 2011, do Poder Executivo, que altera o art. 2º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de
1967, que altera as disposições da Lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957, e regula a Zona Franca
de Manaus.
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Discussão
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 690, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 690, de 2015, que dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre as bebidas classificadas nas posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08, exceto o código 2208.90.00 Ex 01, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de
dezembro de 2011, altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quanto à legislação do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, e revoga os arts. 28 a 30 da Lei nº 11.196, de 21
de novembro de 2005, que dispõem sobre o Programa de Inclusão Digital; tendo parecer da
Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e adequação
financeira e orçamentária; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; e,
no mérito, pela aprovação desta; pela aprovação parcial das Emendas de nºs 1, 9, 10, 14, 15,
17, 19, 30, 38 a 48; 50 a 53; 57 a 60, 72, 80, 92 e 95, na forma do Projeto de Lei de Conversão
nº 26, de 2015, adotado; e pela rejeição das Emendas de nºs 2 a 8; 11 a 13; 16, 18, 20 a 29; 31
a 37; 49, 54 a 56; 61 a 71; 73 a 79; 81 a 91; 93 e 94. (Relator Sen. Humberto Costa e Relator Revisor: Deputado Enio Verri).
PRAZO NA CÂMARA: 27/09/2015
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 15/10/2015
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 29/10/2015
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 07/02/2016
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
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2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 696, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 696, de 2015, que extingue e transforma
cargos públicos e altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios; tendo parecer da Comissão Mista, pelo
atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira e orçamentária desta e das emendas apresentadas; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa, desta e das Emendas de nºs 2 a 5; 7 a 9; 12, 13, 18, 19, 27, 28, 31, 32, 34 a 37; 39, 44,
48 a 60, e, no mérito, pela aprovação desta, pela aprovação total ou parcial das Emendas de
nºs 8, 13, 19, 28, 34, 36, 37, 48 e 51, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2015,
adotado, pela inconstitucionalidade das Emendas de nºs 1, 6, 10, 11, 14 a 17; 20 a 26; 33, 38,
40 a 43; e 45 a 47; e pela rejeição das Emendas de nºs 2 a 5; 7, 9, 12, 18, 27, 31, 32, 35, 39, 44,
49, 50 e 52 a 60 (Relator: Sen. Donizeti Nogueira e Relator Revisor: Dep. Afonso Florence). As
Emendas de nºs 29 e 30 foram retiradas pelo autor.
PRAZO NA CÂMARA: 1º/11/2015
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 19/11/2015
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 03-12-12
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 13/03/2016
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
URGÊNCIA
(Art. 64, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal c/c art. 204, I, do Regimento Interno)
Discussão
3
PROJETO DE LEI Nº 3.123-C, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.123-C, de 2015, que disciplina, em âmbito
nacional, a aplicação do limite máximo remuneratório mensal de agentes políticos e públicos
de que tratam o inciso XI do caput e os § 9º e § 11 do art. 37 da Constituição; tendo parecer: da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste e das Emendas de Plenário de nºs 8 a 12, 16 e 17; pela aprovação parcial das Emendas de Plenário de nºs
1, 3, 4, 6, 7 e 14; com substitutivo; e pela rejeição das Emendas de Plenário de nºs 5, 13 e 15
(Relator: Dep. Lucas Vergílio); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas de Plenário nºs 1,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17/2015, na forma do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público; e pela inconstitucionalidade e injuridicidade das Emendas
de Plenário nºs 5, 13 e 15 (Relator: Dep. André Fufuca). A Emenda de Plenário nº 2 foi retirada
pelo autor. Pendente de parecer da Comissão de Finanças e Tributação. (T 62 e T 64)
SOBRESTA A PAUTA A PARTIR DE: 09/11/2015 (46º dia)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
URGÊNCIA
(Art 64, § 3º da Constituição Federal, c/c art. 204, II, do Regimento Interno)
Discussão
4
PROJETO DE LEI Nº 2.016-G, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 2.016-F, de
2015, que regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o
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conceito de organização terrorista; e altera as Leis nºs 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e
12.850, de 2 de agosto de 2013. Pendente de parecer das Comissões: de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional; de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania. (NT 62 e T 64)
SOBRESTA A PAUTA A PARTIR DE: 15/11/2015 (11º dia)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)
Votação
5
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 161-A, DE 2015
(Do Sr. Marco Maia)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 161-A, de 2015, que cria condições especiais de trabalho e aposentadoria para os profissionais de comunicações que exercem
funções externas; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 6.781, de 2010 (transformado no Projeto de Lei Complementar nº 161, de 2015, nos termos do parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania), com substitutivo (Relator: Dep. Chico Alencar); e pareceres proferidos em Plenário: da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação
deste e da Emenda apresentada na Comissão (Relator: Dep. Moroni Torgan); da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste e da Emenda apresentada
na Comissão de Seguridade Social e Família (Relatora: Dep. Professora Dorinha Seabra Rezende); da Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária deste e
da Emenda apresentada na Comissão de Seguridade Social e Família (Relator: Dep. Pompeo
de Mattos); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da Emenda apresentada na Comissão de Seguridade Social e
Família (Relator: Dep. Arnaldo Faria de Sá). EMENDA DE PLENÁRIO (ao PL nº 6.781/10): tendo
pareceres proferidos em Plenário: da Comissão de Seguridade Social e Família, pela rejeição
(Relator: Dep. Moroni Torgan); da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela rejeição (Relatora: Dep. Professora Dorinha Seabra Rezende); da Comissão de Finanças e
Tributação, pela inadequação financeira e orçamentária (Relator: Dep. Pompeo de Mattos); e
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela inconstitucionalidade e injuridicidade (Relator: Dep. Arnaldo Faria de Sá). (NT 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 9.850/14, EM 25/08/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
Discussão
6
PROJETO DE LEI Nº 2.750-A, DE 2015
(Do Sr. André Figueiredo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.750-A, de 2015, que aplica o disposto nos art.
3º, I, “a” e “b”, e art. 4º, § 2º, I, “a” e II “a”, “b” e “c”, e § 4º da Lei nº 7.998/1990, com a redação dada
pela Lei nº 13.134/2015, aos trabalhadores desempregados que, no período de vigência do art.
1º e do art. 4º, III, da Medida Provisória nº 665/2014, compreendido entre 28 de fevereiro e 16
de junho de 2015, atendiam às condições, requisitos e exigências previstos naquela lei, para
fins de obtenção, majoração ou ampliação do número de parcelas do benefício do seguro desemprego, assegurando-se os direitos adquiridos; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. Marcos Rogério). Pendente de parecer das Comissões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Finanças e Tributação. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 2.786/15, EM 26/08/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.

106

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

7
PROJETO DE LEI Nº 2.289-B, DE 2007
(Do Sr. Beto Faro)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.289-B, de 2007, que regulamenta o art. 190
da Constituição Federal, altera o art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras
providências. Pendente de parecer da Comissão Especial. (Disciplina a aquisição e o arrendamento de imóvel rural, por pessoas estrangeiras, em todo o território nacional. Regulamenta
a Constituição Federal de 1988. Revoga a Lei nº 5.709, de 1971) (T 62 e T 64)
Tendo apensados (5) os PLs nºs: 2.376/07; 3.483/08; 4.240/08; 4.059/12 e 1.053/15.
APROVADO O RQU Nº 2.971/15, EM 16/09/15, PARA O PL Nº 4.059/12, APENSADO.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
8
PROJETO DE LEI Nº 959-A, DE 2003
(Da Comissão de Legislação Participativa)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 959-A, de 2003, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de Técnico de Estética e de Terapeuta Esteticista; tendo parecer: da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste e dos de nºs
998/03, 1.824/03, 1.862/03 e 3.805/04, apensados, com substitutivo (Relator: Dep. Luiz Antonio Fleury); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, dos de nºs 998/03, 3.805/04, 1.824/03 e 1.862/03, apensados, com emendas, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, com subemenda (Relator: Dep. Odair Cunha). Pendente de parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família. (T 62 e T 64)
Tendo apensados (6) os PLs nºs 998/03, 1.824/03, 1.862/03, 3.805/04, 7.933/14 e 2.332/15.
APROVADO O RQU Nº 3.111/15, EM 29/09/15, PARA O PL Nº 2.332/15, APENSADO.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
9
PROJETO DE LEI Nº 2.892-B, DE 2015
(Do Sr. Alex Manente)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.892-B, de 2015, que dispõe sobre a dedução
do lucro tributável para fins do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) das despesas
realizadas em Programas de Capacitação dos Trabalhadores do Setor de Turismo e altera a Lei
nº 12.974, de 15 de maio de 2014; tendo parecer: da Comissão de Turismo, pela aprovação, com
emenda (Relator: Dep. Ronaldo Lessa); e da Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo; e pela inadequação financeira e orçamentária da Emenda da Comissão de
Turismo (Relatora: Dep. Soraya Santos). Pendente de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 3.104/15, EM 29/09/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
10
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 251-A, DE 2005
(Do Sr. Roberto Gouveia)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 251-A, de 2005, que inclui
parágrafos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; tendo parecer da
Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito,
pela aprovação deste e dos de nºs 264/05, 268/05, 328/06, 331/06, 382/06, 36/07, 515/09,
548/09, 13/11, 25/11, 35/11, 51/11, 92/11, 393/14, 57/15, 92/15, apensados, com substituti-
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vo (Relator: Dep. Roberto Britto). (Aumenta o gasto com pessoal na área de saúde para até
75% (setenta e cinco por cento) dos recursos financeiros destinados à saúde) (NT 62 e T 64)
Tendo apensados (17) os PLPs nºs 264/05, 268/05, 328/06, 331/06, 382/06, 36/07, 515/09, 548/09,
13/11, 25/11, 35/11, 51/11, 92/11, 393/14, 57/15, 92/15 e 132/15.
APROVADO O RQU Nº 2.964/15, EM 06/10/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
11
PROJETO DE LEI Nº 5.140-B, DE 2005
(Do Sr. Marcelo Barbieri)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.140-B, de 2005, que modifica a Consolidação
das Leis do Trabalho para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação do princípio da
desconsideração da personalidade jurídica; tendo parecer: da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, pela aprovação deste e do de nº 5.328/05, apensado, com
substitutivo (Relator: Dep. Sérgio Caiado); da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela rejeição deste, do de nº 5.328/05, apensado, e do Substitutivo da Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Relatora: Dep. Dra. Clair); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa deste e dos de nºs 5.328/05 e 870/07, apensados, e do Substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e, no mérito, pela aprovação de todos, na
forma da Subemenda Substitutiva apresentada (Relator: Dep. Ricardo Barros). (Dispõe sobre
a penhora “on line” nas execuções trabalhistas) (NT 62 e T 64)
Tendo apensados (2) os PLs nºs: 5.328/05 e 870/07.
APROVADO O RQU Nº 2.148/15, EM 20/10/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
12
PROJETO DE LEI Nº 1.579, DE 2007
(Da Sra. Jusmari Oliveira)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.579, de 2007, do Sr. Jusmari Oliveira, que altera a Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que “cria o Programa Bolsa Família e dá outras
providências”, para dispor sobre o Programa de Assistência às Adolescentes Gestantes. Pendente de parecer das Comissões: de Seguridade Social e Família; de Educação; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
Tendo apensados (14) os PLs nºs 1.685/07, 1.839/07, 2.192/07, 3.520/08, 5.691/09, 5.865/09, 6.312/09,
6.509/09, 6.881/10, 1.409/11, 1.528/11, 6.250/13, 1.292/15, 2.565/15.
APROVADO O RQU Nº 3.276/15, EM 20/10/15, PARA O PL Nº 2.565/15, APENSADO.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
URGÊNCIA
(Artigo 151, I, “j”, c/c art. 52, § 6º do Regimento Interno
Discussão
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 244-B, DE 2015
(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 244-B, de 2015, que aprova o
texto do Protocolo de Emenda ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio,
adotado pelo Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio por Decisão de 27 de novembro de 2014, juntamente com seu anexo, o Acordo sobre a Facilitação de Comércio, adotado pelos Membros da OMC na IX Conferência Ministerial, realizada em Bali, Indonésia, em 7
de dezembro de 2013; tendo parecer: da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços, pela aprovação (Relator: Dep. Luiz Lauro Filho); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. Luiz Couto).(NT 62 e NT 64)
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PRIORIDADE
Discussão
14
PROJETO DE LEI Nº 4.238-A, DE 2012
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.238-A, de 2012, que altera o art. 19 da Lei nº
7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre o piso nacional de salário dos empregados
em empresas particulares que explorem serviços de vigilância e transporte de valores; tendo
parecer da Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa,
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira e, no mérito, pela aprovação deste
e dos de nºs 1245/95, 1334/95 (com suas EMR nºs 1 e 2/01, apresentadas na CCJR), 1585/96,
4057/98, 404/99, 453/99, 628/99, 1675/99, 1786/99, 3070/00, 3413/00, 5059/01, 7320/02,
1047/03, 1306/03, 3026/04, 3341/04, 3822/04, 3970/04, 4041/04, 4305/04 (com suas EMC
nºs 1 e 2, apresentadas na CSPCCO), 4594/04, 4997/05, 5018/05, 5695/05, 6572/06, 6582/06,
6853/06, 7416/06, 749/07, 923/07, 2773/08, 3759/08, 4092/08, 4678/09, 5101/09, 5104/09,
6025/09, 6140/09, 6510/09, 5247/09, 6728/10, 6804/10, 7265/10, 7282/10, 7314/10, 7478/10,
7548/10, 7592/10, 7857/10, 7882/10, 381/11, 458/11, 543/11, 752/11, 832/11, 1059/11, 1195/11,
1292/11, 1484/11, 1497/11, 1500/11, 1679/11, 1731/11, 1733/11, 1943/11, 1980/11 (com
sua EMC nº 1, apresentada na CFT), 2259/11, 2456/11, 2507/11, 3094/12, 3485/12, 3555/12,
4004/12, 4165/12, 4328/12, 4732/12, 4912/12, 4974/13, 4988/13, 5108/13, 5213/13, 5352/13,
5373/13, 5603/13, 5845/13, 6131/13, 6200/13, 6386/13, 6747/13, 6813/13, 8052/14, 504/15,
590/15, 624/15, 764/15, 1021/15, 1091/15, 2475/15, apensados, com substitutivo, e pela rejeição dos de nºs 1901/03, 4863/05, 7404/06, 3858/08, 971/11, 1387/11, 1470/11, 1964/11,
3369/12, 4416/12, 5532/13, 5586/13, 6435/13, 7244/14, 8243/14 e 625/15, apensados (Relator: Dep. Wellington Roberto). (NT 62 e T 64)
Tendo apensados (120) os PLs nºs 1.245/95, 1.334/95, 1.585/96, 4.057/98, 404/99, 453/99, 628/99,
1.675/99, 1.786/99, 3.070/00, 3.413/00, 5.059/01, 7.320/02, 1.047/03, 1.306/03, 1.901/03, 3.026/04,
3.341/04, 3.822/04, 3.970/04, 4.041/04, 4.305/04, 4.594/04, 4.863/05, 4.997/05, 5.018/05, 5.695/05,
6.572/06, 6.582/06, 6.853/06, 7.404/06, 7.416/06, 749/07, 923/07, 2.773/08, 3.759/08, 3.858/08, 4.092/08,
4.678/09, 5.101/09, 5.104/09, 5.247/09, 6.025/09, 6.140/09, 6.510/09, 6.728/10, 6.804/10, 7.265/10,
7.282/10, 7.314/10, 7.478/10, 7.548/10, 7.592/10, 7.857/10, 7.882/10, 381/11, 458/11, 543/11, 752/11,
832/11, 971/11, 1.059/11, 1.195/11, 1.292/11, 1.387/11, 1.470/11, 1.484/11, 1.497/11, 1.500/11, 1.679/11,
1.731/11, 1.733/11, 1.943/11, 1.964/11, 1.980/11, 2.259/11, 2.456/11, 2.507/11, 3.094/12, 3.369/12,
3.485/12, 3.555/12, 4.004/12, 4.165/12, 4.328/12, 4.416/12, 4.732/12, 4.912/12, 4.974/13, 4.988/13,
5.108/13, 5.213/13, 5.352/13, 5.373/13, 5.532/13, 5.586/13, 5.603/13, 5.845/13, 6.131/13, 6.200/13,
6.386/13, 6.435/13, 6.747/13, 6.813/13, 7.244/14, 8.052/14, 8.243/14, 504/15, 590/15, 624/15, 625/15,
764/15, 1.021/15, 1.091/15, 2.475/15, 2.859/15, 2.983/15, 3.460/15, 3.628/15 e 3.721/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
15
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 603-B, DE 2010
(Do Sr. Moreira Mendes)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 603-B, de 2010, que acrescenta
inciso VII ao art. 5º da Lei Complementar nº 111, de 06 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do ADCT; tendo
parecer: da Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. José Guimarães);
e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste e do de nº 439/14, apensado (Relator: Dep. JHC). (Estabelece que o
órgão gestor do Fundo deverá encaminhar ao Congresso Nacional relatórios com informações
referentes ao montante dos recursos do Fundo, critérios de alocação e execução) (NT 62 e T 64)
Tendo apensado o PLP nº 439/14.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
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MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)
Discussão
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 74-D, DE 2015
(Do Carlos Sampaio e outros)
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 74-C, de 2015, que
acrescenta parágrafos ao artigo 100 da Constituição Federal, dispondo sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de condenações judiciais, e acrescenta disposições
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento
para os casos em mora. (NT 62 e NT 64)
Votação
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 209-B, DE 2012
(Da Sra. Rose de Freitas e outros)
Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 209-B,
de 2012, que insere o § 1º ao art. 105, da Constituição Federal, e renumera o parágrafo único;
tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade
(Relator: Dep. Sandro Mabel); e da Comissão Especial, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Sandro Mabel). (Para atribuir requisito de admissibilidade ao recurso especial no
âmbito do STJ – PEC da relevância das questões de direito infraconstitucional) (NT 62 e NT 64)
18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 395-B, DE 2014
(Do Sr. Alex Canziani e outros)
Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 395B, de 2014, que altera a redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, referente à
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; tendo parecer: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep. Osmar Serraglio); e
da Comissão Especial, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Cleber Verde). (NT 62
e NT 64)
Discussão
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 70-C, DE 2011
(Do Senado Federal)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 70-C, de 2011, que
altera o procedimento de apreciação das Medidas Provisórias pelo Congresso Nacional; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep. Ricardo Berzoini); e da Comissão Especial, pela aprovação desta, com substitutivo;
e pela admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das Emendas de nºs 1, 2 e 3/2013 (Relator:
Dep. Walter Alves). (NT 62 e NT 64)
20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 11-B, DE 2015
(Do Senado Federal)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11-B, de 2015, que
altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de
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Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência; tendo parecer: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep. Marcos Rogério); e
da Comissão Especial, pela aprovação (Relatora: Dep. Soraya Santos). (NT 62 e NT 64)
21
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-B, DE 2004
(Do Sr. Neuton Lima e outros)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 308-B, de 2004, que altera
os arts. 21, 32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias penitenciárias federal e estaduais;
tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade, com
emenda (Relatora: Dep. Juíza Denise Frossard); e da Comissão Especial, pela aprovação desta e
da de nº 497/06, apensada, com substitutivo (Relator: Dep. Arnaldo Faria de Sá). (NT 62 e NT 64)
Tendo apensada a PEC nº 497/06.
22
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 454-B, DE 2009
(Do Sr. Ronaldo Caiado e outros)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 454-B, de 2009, que
altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II – “Da Saúde” -, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
admissibilidade (Relator: Dep. Mendonça Prado); e da Comissão Especial, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Dep. Eleuses Paiva). (Estabelece diretrizes para a organização da carreira
única de Médico de Estado) (NT 62 e NT 64)
ORDINÁRIA
Discussão
23
PROJETO DE LEI Nº 595-E, DE 2003
(Da Sra. Perpétua Almeida)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 595-C, de 2003,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão transmitirem o programa
oficial dos Poderes da República, alterando o art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962;
tendo parecer: da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela aprovação (Relator: Dep. José Rocha); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas de redação (Relator: Dep.
Mendes Ribeiro Filho). (Flexibiliza a retransmissão do programa “A Voz do Brasil” no horário
compreendido entre as 19h30 e 00h30 horas; estende a obrigatoriedade de transmissão às
emissoras de televisão; altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962). (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
24
PROJETO DE LEI Nº 3.796-E, DE 2004
(Da Sra. Laura Carneiro)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 3.796-C,
de 2004, que dispõe sobre a Política Nacional de Orientação, Combate e Controle dos Efeitos
Danosos da Exposição ao Sol à Saúde e dá outras providências correlatas; tendo parecer: da
Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação do Substitutivo do Senado, com exceção dos incisos II e III do § 2º do art. 1º (Relator: Dep. Osmar Terra); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo do Senado, com exceção do inciso II do § 2º do art. 1º por inconstitucionalidade
e do inciso III do § 2º do art. 1º por injuridicidade (Relatora: Dep. Sandra Rosado). (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 35 minutos.)
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Ata da 384ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Deliberativa Extraordinária, Noturna,
da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura,
em 8 de dezembro de 2015
Presidência dos Srs.: Eduardo Cunha, Presidente;
Carlos Manato, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 18 HORAS E 37 MINUTOS COMPARECEM À CASA OS SRS.:
Eduardo Cunha
Waldir Maranhão
Giacobo
Beto Mansur
Felipe Bornier
Mara Gabrilli
Alex Canziani
Mandetta
Gilberto Nascimento
Luiza Erundina
Ricardo Izar
Total de Parlamentares: 475
RORAIMA
Abel Mesquita Jr. PDT
Carlos Andrade PHS PpPtbPscPhs
Edio Lopes PMDB PmdbPen
Hiran Gonçalves PMB
Jhonatan de Jesus PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Maria Helena PSB
Remídio Monai PR PrPsdPros
Shéridan PSDB
Total de RORAIMA 8
AMAPÁ
André Abdon PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Cabuçu Borges PMDB PmdbPen
Janete Capiberibe PSB
Jozi Araújo PTB PpPtbPscPhs
Marcos Reategui PSC PpPtbPscPhs
Professora Marcivania PT
Roberto Góes PDT
Vinicius Gurgel PR PrPsdPros
Total de AMAPÁ 8
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Faro PT
Beto Salame PROS PrPsdPros
Delegado Éder Mauro PSD PrPsdPros
Edmilson Rodrigues PSOL
Elcione Barbalho PMDB PmdbPen
Hélio Leite DEM
Joaquim Passarinho PSD PrPsdPros
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José Priante PMDB PmdbPen
Josué Bengtson PTB PpPtbPscPhs
Júlia Marinho PSC PpPtbPscPhs
Lúcio Vale PR PrPsdPros
Nilson Pinto PSDB
Simone Morgado PMDB PmdbPen
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 15
AMAZONAS
Alfredo Nascimento PR PrPsdPros
Arthur Virgílio Bisneto PSDB
Átila Lins PSD PrPsdPros
Conceição Sampaio PP PpPtbPscPhs
Hissa Abrahão PPS
Marcos Rotta PMDB PmdbPen
Pauderney Avelino DEM
Silas Câmara PSD PrPsdPros
Total de AMAZONAS 8
RONDÔNIA
Expedito Netto Solidaried
Lindomar Garçon PMDB PmdbPen
Lucio Mosquini PMDB PmdbPen
Luiz Cláudio PR PrPsdPros
Marcos Rogério PDT
Mariana Carvalho PSDB
Marinha Raupp PMDB PmdbPen
Nilton Capixaba PTB PpPtbPscPhs
Total de RONDÔNIA 8
ACRE
Angelim PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPen
Jéssica Sales PMDB PmdbPen
Leo de Brito PT
Rocha PSDB
Sibá Machado PT
Total de ACRE 6
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PMB
César Halum PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Irajá Abreu PSD PrPsdPros
Josi Nunes PMDB PmdbPen
Lázaro Botelho PP PpPtbPscPhs
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Vicentinho Júnior PSB
Total de TOCANTINS 7
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB PmdbPen
Aluisio Mendes PMB
André Fufuca PEN PmdbPen
Cleber Verde PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Eliziane Gama REDE
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Hildo Rocha PMDB PmdbPen
João Castelo PSDB
José Reinaldo PSB
Junior Marreca PEN PmdbPen
Juscelino Filho PMB
Pedro Fernandes PTB PpPtbPscPhs
Rosângela Curado PDT
Rubens Pereira Júnior PCdoB
Victor Mendes PMB
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 15
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB PmdbPen
Ariosto Holanda PROS PrPsdPros
Arnon Bezerra PTB PpPtbPscPhs
Cabo Sabino PR PrPsdPros
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PSB
Domingos Neto PMB
Genecias Noronha Solidaried
Gorete Pereira PR PrPsdPros
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leônidas Cristino PROS PrPsdPros
Luizianne Lins PT
Macedo PSL
Moroni Torgan DEM
Moses Rodrigues PPS
Odorico Monteiro PT
Paulo Henrique Lustosa PP PpPtbPscPhs
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Ronaldo Martins PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Vicente Arruda PROS PrPsdPros
Vitor Valim PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 22
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Átila Lira PSB
Flavio Nogueira PDT
Heráclito Fortes PSB
Iracema Portella PP PpPtbPscPhs
Júlio Cesar PSD PrPsdPros
Mainha Solidaried
Paes Landim PTB PpPtbPscPhs
Silas Freire PR PrPsdPros
Total de PIAUÍ 9
RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PMN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Beto Rosado PP PpPtbPscPhs
Fábio Faria PSD PrPsdPros
Felipe Maia DEM
Rafael Motta S.Part.
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Rogério Marinho PSDB
Walter Alves PMDB PmdbPen
Zenaide Maia PR PrPsdPros
Total de RIO GRANDE DO NORTE 8
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPscPhs
Benjamin Maranhão Solidaried
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB PmdbPen
Marcondes Gadelha PSC PpPtbPscPhs
Rômulo Gouveia PSD PrPsdPros
Veneziano Vital do Rêgo PMDB PmdbPen
Wellington Roberto PR PrPsdPros
Wilson Filho PTB PpPtbPscPhs
Total de PARAÍBA 11
PERNAMBUCO
Adalberto Cavalcanti PTB PpPtbPscPhs
Anderson Ferreira PR PrPsdPros
Augusto Coutinho Solidaried
Betinho Gomes PSDB
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PCdoB
Daniel Coelho PSDB
Eduardo da Fonte PP PpPtbPscPhs
Fernando Coelho Filho PSB
Gonzaga Patriota PSB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPen
João Fernando Coutinho PSB
Jorge Côrte Real PTB PpPtbPscPhs
Kaio Maniçoba PHS PpPtbPscPhs
Luciana Santos PCdoB
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB
Raul Jungmann PPS
Ricardo Teobaldo PTB PpPtbPscPhs
Silvio Costa PSC PrbPtnPmnPtcPtdoB
Tadeu Alencar PSB
Wolney Queiroz PDT
Zeca Cavalcanti PTB PpPtbPscPhs
Total de PERNAMBUCO 23
ALAGOAS
Arthur Lira PP PpPtbPscPhs
Cícero Almeida PSD PrPsdPros
Givaldo Carimbão PROS PrPsdPros
JHC PSB
Marx Beltrão PMDB PmdbPen
Maurício Quintella Lessa PR PrPsdPros
Paulão PT
Pedro Vilela PSDB
Ronaldo Lessa PDT
Total de ALAGOAS 9
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SERGIPE
Adelson Barreto PTB PpPtbPscPhs
Andre Moura PSC PpPtbPscPhs
Fábio Mitidieri PSD PrPsdPros
Fabio Reis PMDB PmdbPen
João Daniel PT
Jony Marcos PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Laercio Oliveira Solidaried
Valadares Filho PSB
Total de SERGIPE 8
BAHIA
Afonso Florence PT
Alice Portugal PCdoB
Antonio Brito PTB PpPtbPscPhs
Antonio Imbassahy PSDB
Bacelar PTN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Bebeto PSB
Benito Gama PTB PpPtbPscPhs
Cacá Leão PP PpPtbPscPhs
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB
Davidson Magalhães PCdoB
Elmar Nascimento DEM
Erivelton Santana PSC PpPtbPscPhs
Félix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres PSD PrPsdPros
Irmão Lazaro PSC PpPtbPscPhs
João Carlos Bacelar PR PrPsdPros
João Gualberto PSDB
Jorge Solla PT
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PSD PrPsdPros
José Nunes PSD PrPsdPros
José Rocha PR PrPsdPros
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB PmdbPen
Márcio Marinho PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Mário Negromonte Jr. PP PpPtbPscPhs
Moema Gramacho PT
Paulo Azi DEM
Paulo Magalhães PSD PrPsdPros
Roberto Britto PP PpPtbPscPhs
Ronaldo Carletto PP PpPtbPscPhs
Tia Eron PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Uldurico Junior PTC PrbPtnPmnPtcPtdoB
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de BAHIA 36
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Ademir Camilo PROS PrPsdPros
Aelton Freitas PR PrPsdPros
Bilac Pinto PR PrPsdPros
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Bonifácio de Andrada PSDB
Caio Narcio PSDB
Carlos Melles DEM
Dâmina Pereira PMB
Delegado Edson Moreira PTN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Diego Andrade PSD PrPsdPros
Dimas Fabiano PP PpPtbPscPhs
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PMB
Gabriel Guimarães PT
Jô Moraes PCdoB
Júlio Delgado PSB
Laudivio Carvalho PMDB PmdbPen
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPen
Lincoln Portela PR PrPsdPros
Luis Tibé PTdoB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Luiz Fernando Faria PP PpPtbPscPhs
Marcelo Álvaro Antônio PMB
Marcelo Aro PHS PpPtbPscPhs
Marcos Montes PSD PrPsdPros
Marcus Pestana PSDB
Margarida Salomão PT
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPen
Odelmo Leão PP PpPtbPscPhs
Padre João PT
Pastor Franklin PMB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Raquel Muniz PSC PpPtbPscPhs
Reginaldo Lopes PT
Renzo Braz PP PpPtbPscPhs
Rodrigo de Castro PSDB
Rodrigo Pacheco PMDB PmdbPen
Saraiva Felipe PMDB PmdbPen
Silas Brasileiro PMDB PmdbPen
Stefano Aguiar PSB
Subtenente Gonzaga PDT
Tenente Lúcio PSB
Toninho Pinheiro PP PpPtbPscPhs
Wadson Ribeiro PCdoB
Weliton Prado PMB
Total de MINAS GERAIS 47
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Dr. Jorge Silva PROS PrPsdPros
Evair de Melo PV
Givaldo Vieira PT
Helder Salomão PT
Lelo Coimbra PMDB PmdbPen
Marcus Vicente PP PpPtbPscPhs
Max Filho PSDB
Paulo Foletto PSB
Sergio Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 10
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RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon REDE
Alexandre Serfiotis PSD PrPsdPros
Altineu Côrtes PR PrPsdPros
Aureo Solidaried
Benedita da Silva PT
Cabo Daciolo S.Part.
Chico Alencar PSOL
Chico D Angelo PT
Clarissa Garotinho PR PrPsdPros
Cristiane Brasil PTB PpPtbPscPhs
Deley PTB PpPtbPscPhs
Dr. João PR PrPsdPros
Ezequiel Teixeira PMB
Francisco Floriano PR PrPsdPros
Glauber Braga PSOL
Hugo Leal PROS PrPsdPros
Jair Bolsonaro PP PpPtbPscPhs
Jandira Feghali PCdoB
Jean Wyllys PSOL
Julio Lopes PP PpPtbPscPhs
Laura Carneiro PMDB PmdbPen
Leonardo Picciani PMDB PmdbPen
Luiz Carlos Ramos PMB
Luiz Sérgio PT
Marcelo Matos PDT
Marquinho Mendes PMDB PmdbPen
Miro Teixeira REDE
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPsdPros
Roberto Sales PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Rodrigo Maia DEM
Rosangela Gomes PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Soraya Santos PMDB PmdbPen
Sóstenes Cavalcante PSD PrPsdPros
Wadih Damous PT
Walney Rocha PTB PpPtbPscPhs
Washington Reis PMDB PmdbPen
Zé Augusto Nalin PMDB PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 38
SÃO PAULO
Alex Manente PPS
Alexandre Leite DEM
Ana Perugini PT
Andres Sanchez PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PpPtbPscPhs
Baleia Rossi PMDB PmdbPen
Bruna Furlan PSDB
Bruno Covas PSDB
Capitão Augusto PR PrPsdPros
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
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Edinho Araújo PMDB PmdbPen
Eduardo Bolsonaro PSC PpPtbPscPhs
Eduardo Cury PSDB
Eli Corrêa Filho DEM
Fausto Pinato PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Flavinho PSB
Goulart PSD PrPsdPros
Guilherme Mussi PP PpPtbPscPhs
Herculano Passos PSD PrPsdPros
Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PSD PrPsdPros
João Paulo Papa PSDB
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Mentor PT
Lobbe Neto PSDB
Luiz Lauro Filho PSB
Major Olimpio PMB
Marcelo Aguiar DEM
Marcelo Squassoni PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Marcio Alvino PR PrPsdPros
Miguel Haddad PSDB
Miguel Lombardi PR PrPsdPros
Milton Monti PR PrPsdPros
Missionário José Olimpio PP PpPtbPscPhs
Nelson Marquezelli PTB PpPtbPscPhs
Nilto Tatto PT
Orlando Silva PCdoB
Paulo Freire PR PrPsdPros
Paulo Maluf PP PpPtbPscPhs
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Paulo Teixeira PT
Pr. Marco Feliciano PSC PpPtbPscPhs
Roberto Alves PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Roberto Freire PPS
Samuel Moreira PSDB
Sérgio Reis PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Silvio Torres PSDB
Tiririca PR PrPsdPros
Valmir Prascidelli PT
Vanderlei Macris PSDB
Vicente Candido PT
Vicentinho PT
Vinicius Carvalho PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Vitor Lippi PSDB
William Woo PV
Total de SÃO PAULO 58
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Carlos Bezerra PMDB PmdbPen
Ezequiel Fonseca PP PpPtbPscPhs
Fabio Garcia PSB
Nilson Leitão PSDB
Professor Victório Galli PSC PpPtbPscPhs
Ságuas Moraes PT
Valtenir Pereira PMB
Total de MATO GROSSO 8
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DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Augusto Carvalho Solidaried
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR PrPsdPros
Rogério Rosso PSD PrPsdPros
Ronaldo Fonseca PROS PrPsdPros
Roney Nemer PMDB PmdbPen
Total de DISTRITO FEDERAL 8
GOIÁS
Alexandre Baldy PSDB
Célio Silveira PSDB
Delegado Waldir PSDB
Fábio Sousa PSDB
Flávia Morais PDT
Giuseppe Vecci PSDB
Heuler Cruvinel PSD PrPsdPros
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB PpPtbPscPhs
Lucas Vergilio Solidaried
Magda Mofatto PR PrPsdPros
Marcos Abrão PPS
Pedro Chaves PMDB PmdbPen
Roberto Balestra PP PpPtbPscPhs
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP PpPtbPscPhs
Total de GOIÁS 16
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun PMDB PmdbPen
Dagoberto PDT
Elizeu Dionizio PSDB
Geraldo Resende PMDB PmdbPen
Tereza Cristina PSB
Vander Loubet PT
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 7
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSDB
Aliel Machado REDE
Assis do Couto PMB
Christiane de Souza Yared PTN PrbPtnPmnPtcPtdoB
Diego Garcia PHS PpPtbPscPhs
Dilceu Sperafico PP PpPtbPscPhs
Enio Verri PT
Evandro Roman PSD PrPsdPros
Fernando Francischini Solidaried
Hermes Parcianello PMDB PmdbPen
João Arruda PMDB PmdbPen
Leandre PV
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Carlos Hauly PSDB
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Luiz Nishimori PR PrPsdPros
Marcelo Belinati PP PpPtbPscPhs
Nelson Meurer PP PpPtbPscPhs
Osmar Serraglio PMDB PmdbPen
Ricardo Barros PP PpPtbPscPhs
Rossoni PSDB
Rubens Bueno PPS
Sandro Alex PPS
Sergio Souza PMDB PmdbPen
Takayama PSC PpPtbPscPhs
Toninho Wandscheer PMB
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 26
SANTA CATARINA
Angela Albino PCdoB
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPen
Esperidião Amin PP PpPtbPscPhs
Geovania de Sá PSDB
João Rodrigues PSD PrPsdPros
Jorge Boeira PP PpPtbPscPhs
Jorginho Mello PR PrPsdPros
Marco Tebaldi PSDB
Mauro Mariani PMDB PmdbPen
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPen
Valdir Colatto PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 16
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP PpPtbPscPhs
Afonso Motta PDT
Alceu Moreira PMDB PmdbPen
Bohn Gass PT
Carlos Gomes PRB PrbPtnPmnPtcPtdoB
Covatti Filho PP PpPtbPscPhs
Danrlei de Deus Hinterholz PSD PrPsdPros
Darcísio Perondi PMDB PmdbPen
Giovani Cherini PDT
Heitor Schuch PSB
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP PpPtbPscPhs
João Derly REDE
José Fogaça PMDB PmdbPen
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPscPhs
Luiz Carlos Busato PTB PpPtbPscPhs
Marcon PT
Maria do Rosário PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
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Osmar Terra PMDB PmdbPen
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP PpPtbPscPhs
Ronaldo Nogueira PTB PpPtbPscPhs
Sérgio Moraes PTB PpPtbPscPhs
Total de RIO GRANDE DO SUL 29

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 475
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

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

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Podemos manter o painel?
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente!
O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Novo painel!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Zerar o painel? (Pausa.)
O SR. MENDONÇA FILHO – Zera o painel.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Painel zerado.
O SR. MENDONÇA FILHO – Zera o painel.
O SR. SILVIO COSTA – Não, rapaz.
O SR. MENDONÇA FILHO – Vamos entrar em obstrução.
O SR. CAIO NARCIO – Sr. Presidente...
A SRA. MOEMA GRAMACHO – Não marcar presença.
O SR. MENDONÇA FILHO – Este Governo não merece nenhuma votação, não.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado José Guimarães. (Pausa.)
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede-RJ. Sem revisão do orador.) – A Rede permanecerá em obstrução,
como vinha fazendo até este momento. Os Deputados da Rede não devem registrar presença.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado José Guimarães. (Pausa.)
O SR. GENECIAS NORONHA (SD-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Solidariedade vai entrar em obstrução. O Solidariedade não vai registrar presença.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A palavra está com o Deputado José Guimarães. (Pausa.)
O SR. DANILO FORTE – Convoco os Deputados do PSB a não registrarem presença. Não registrar presença, Deputados do PSB.
O SR. CAIO NARCIO – Não registrem presença.
A SRA. MOEMA GRAMACHO – Não registrar presença.
O SR. CAIO NARCIO – Não registrar presença.
A SRA. MOEMA GRAMACHO – Não registrar presença.
O SR. DANILO FORTE – Convoco os Deputados do PSB a não registrarem presença.
O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero fazer uma afirmação
aqui. Primeiro, nós assistimos ao PT, nesse processo eleitoral, quebrando urnas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Por favor, eu dei a palavra...
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Deputados do PT, não registrar presença.
O SR. CAIO NARCIO – O PT não tem apreço pela democracia, não sabe ser derrotado, não sabe conviver
com a divergência. Nós vimos aqui Deputados do PT quebrando urnas eleitorais.
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A SRA. JANDIRA FEGHALI – Quero me inscrever como Líder.
O SR. CAIO NARCIO – Quero dizer que hoje está representada a vontade do povo, e o povo saiu vitorioso nesse início. Ele está aprendendo com a Venezuela, mas aqui é Brasil.
A SRA. MOEMA GRAMACHO – Lobista! Lobista!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Quero me inscrever como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – A palavra está com o Deputado José Guimarães. (Pausa.)
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi a palavra para solicitar
aos Líderes da base que se dirijam a uma reunião agora na Liderança do Governo. Portanto, enquanto nós não
discutirmos a pauta, eu solicito um tempo a V.Exa. para fazermos a reunião. Em seguida nós anunciaremos a
nossa participação ou não no plenário agora à noite, Sr. Presidente. Portanto, solicito a presença de todos na
Liderança do Governo para uma pequena reunião.
O SR. NILSON LEITÃO – Sr. Presidente...
O SR. CAIO NARCIO – A base é lá no Jaburu hoje!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Não marcar presença. Sr. Presidente, quero falar como Líder.
O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é lógico que, depois de uma votação tão importante como essa, histórica para o País, não há por que continuar a sessão. Eu
rogo a V.Exa. que encerre a sessão e amanhã nós a retomemos, para que haja pacificação deste Plenário, para
o Governo poder assimilar à derrota.
O SR. ALBERTO FRAGA – O dia está ganho, Sr. Presidente, pode encerrar a sessão!
O SR. JULIO LOPES (Bloco/PP-RJ. Sem revisão do orador.) – Companheiros, eu queria fazer uma declaração rápida aqui.
Eu ontem militei e discuti muito, no ambiente do meu partido, que não era razoável um partido dividido
como o PP ter somente representantes na Chapa 1, a chapa oficial, porque nós temos diferenças, nós temos
ideias diferentes, o partido não é um bloco só, um bloco homogêneo.
Então me aquinhoaram com a maravilhosa condição de suplente. Eu disse que não se trata de nome,
nem do meu nem de ninguém. Trata-se de sermos equânimes e podermos fazer as coisas como deve ser: indicarmos dois de uma tendência e dois de outra tendência.
Então, amigos, vamos todos ter calma porque obtivemos a primeira grande vitória hoje. É a primeira de
uma grande série de vitórias.
Apesar de estar na Chapa 1, tive a honra e a grande alegria de votar na Chapa 2, com V.Exas. Valeu!
A SRA. SHÉRIDAN (PSDB-RR. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, golpe é um partido acabar com
a esperança de uma nação. Golpe é permanecer submetendo o povo brasileiro ao único governo que esse
Brasil já teve.
O SR. AUGUSTO COUTINHO – A Solidariedade orienta sua bancada a não registrar presença.
A SRA. SHÉRIDAN – Golpe é submeter à população brasileira a esse sofrimento que acaba com a esperança e com a dignidade do nosso povo. Golpe é permitir que o PT, o partido que envergonha o povo brasileiro, o
partido que acaba com o sonho do povo brasileiro, continue a destruir a esperança do nosso povo. Isso é golpe!
A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, peço para falar como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Alencar, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL. (Pausa.)
O SR. FÁBIO SOUSA (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma informação: o Senador
Delcídio do Amaral está fazendo delação premiada. Apenas para informar aos amigos do PT que o japonês
está chegando.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Eu vou aguardar 30 minutos para que seja atingido o quórum.
Não atingido o quórum, encerrarei a sessão.
O SR. ALBERTO FRAGA – Olha o japonês!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Chico Alencar.
O SR. GENECIAS NORONHA (SD-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Solidariedade
pede aos Srs. Deputados que não registrem presença. Srs. Deputados do Solidariedade, não registrem presença!
O SR. DANILO FORTE (PSB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Deputados do PSB, não marquem
presença!
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem revisão da oradora.) – É uma vergonha esse voto secreto que
foi instituído. Negaram ao povo brasileiro saber o voto de cada um.
(Não identificado) – O PPS pede aos Srs. Deputados para que não registrem a presença.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Líder do PSOL.
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O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Democratas continua em
obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Alencar, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Essa balburdia vocal deriva da
esdrúxula sessão anterior, em que o direito elementar da palavra dos Parlamentares no Parlamento foi cassado.
Ninguém pôde falar, apenas votar. E votar como? De maneira secreta.
O PSOL tem uma história – os que são mais antigos sabem disso –, na luta pelo voto aberto no Parlamento, integral, porque quem nos elege tem o direito irrenunciável de saber como o seu representante vota. Exceto nos casos em que há determinação constitucional para o voto secreto, o voto tem que ser sempre aberto.
É um dever nosso não permitir que as cortinas sejam fechadas nos nossos modestos votos derrotados aqui.
Agora, o voto secreto estimula a traição e o comportamento covarde do Parlamentar. Quer se esconder
do quê? Para manter o pé em duas canoas? Para mamar na teta do Governo e, num eventual futuro Governo
do Vice de hoje, também estar presente? Isso degrada o Parlamento.
O Governo Dilma é indefensável, sim, por seus projetos e programas, mas tem que ser derrotado, na
nossa visão, nas urnas, em 2018, respeitando o calendário eleitoral.
O processo de impeachment, que tem previsão constitucional, feito dessa maneira, com adiamento de
prazos predeterminados, com essas urnas que estavam aqui desde o fim de semana, não foi coisa do Colégio
de Líderes, não. Desde o final de semana, elas foram instaladas aqui. Já havia uma decisão prévia de fazer o voto
escondido, oculto, o que o Senado, em boa hora, recusou em relação ao caso do Senador indiciado, Delcídio,
que, aliás, fará delação premiada e vai falar muita coisa também.
Então, o próprio procedimento do impeachment fica maculado, dependendo de como foi encaminhado
aqui. Ou seja, aquele que é o elemento mais agudo do processo político, do ponto de vista constitucional, é
objeto de manobras, de casuísmos.
Repito o que disse aqui outro dia: para nós, os meios são os fins em processo de realização. Se combatemos a corrupção, não podemos utilizar meios corruptos. Se queremos a transparência, tem que haver a transparência do nosso voto aqui.
Também há uma coincidência cronológica fantástica: mais uma vez, o Conselho de Ética não votou sequer a admissibilidade da representação contra Eduardo Cunha. Ato contínuo, estava aberta a sessão aqui e,
pela quinta vez, postergou-se uma decisão elementar.
Esta Câmara vive momentos muito estranhos, muito rebaixados, independente desse resultado de hoje.
Nós temos toda autoridade para falar. Não é nenhuma consideração a partir do resultado, mas dos métodos
antidemocráticos que estão vigorando aqui.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar como Líder, concedo a palavra à Deputada Jandira Feghali, pelo PCdoB.
O SR. CARLOS SAMPAIO – Sr. Presidente, eu estava inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Deputado Carlos Sampaio, a Deputada Jandira Feghali está na
frente de V.Exa. na ordem de inscrição. Chamarei V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra à Sra. Deputada Jandira Feghali, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, mesmo
que haja uma certa hesitação no plenário e muitos não queiram ouvir, vou aqui registrar algumas questões.
Primeiro, é bom mostrar que, apesar de todos os golpes na Constituição Federal, na Lei dos Partidos Políticos, no Regimento Interno e de o Presidente da Câmara estar articulando a chapa da Oposição, articulando
dissidências, V.Exas. não têm o quórum do impeachment. (Palmas.) V.Exas. não atingiram dois terços, com tudo
isso, o que mostra que não adianta gritar “impeachment”, porque V.Exas. não ganhariam se a votação tivesse
ocorrido neste momento.
Em segundo lugar, quero dizer que a nossa ação, no Supremo Tribunal Federal, de descumprimento de
preceito fundamental e duas cautelares – é bom explicar para este Plenário –, é porque chapa avulsa...
Eu, sinceramente, lamento a atitude de alguns Líderes aqui. Os Líderes não se respeitam! Quando se
propõe chapa, com indicação dos Líderes partidários, é o que reza a Constituição, a Lei dos Partidos e também
o Regimento Interno.
É um absurdo que alguns Líderes, ao invés de indicar os seus representantes na chapa, respeitando os
partidos, a proporcionalidade partidária e a Constituição brasileira, omitam-se e permitam a chamada chapa
avulsa.
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Essa é uma atitude que nega todas as prerrogativas dos Líderes dos partidos nesta Casa. Depois não venham exigir prerrogativas de Líder, quando V.Exas. descumprem a Constituição. V.Exas. acabaram de abrir mão
da prerrogativa dos Líderes no Parlamento brasileiro.
Outra questão importante: chapa avulsa é inconstitucional. Não existe isso no Regimento da Casa. Nunca
vi chapa avulsa para Comissão. O que existe, no caso de eleição para a Mesa, são candidaturas avulsas. Chapa,
com número, tentando seguir proporcionalidade partidária por fora dos Líderes? Isso é uma inconstitucionalidade. Isso é contra o Regimento.
Voto secreto? Por que V.Exas. não colocam a digital no voto aberto? Qual é o medo? Medo da sociedade
brasileira? Medo da opinião das pessoas? Coloquem as digitais. Esse é o princípio da publicidade, que está na
Constituição e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Tenham coragem de assumir os seus votos! Digam para a sociedade o que V.Exas. querem esconder. Fazer
traição por baixo do pano, articular nos bastidores? Coloquem suas digitais. É mais digna, mais altiva a votação
aberta num processo como esse.
Digam que V.Exas. querem desferir golpe contra a democracia brasileira, mas assumam colocando suas
digitais nas bancadas do Parlamento brasileiro!
E lamento que o Presidente da Casa, que se senta na cadeira em que se sentava Ulysses Guimarães e
tantos outros, seja o artífice desse golpe.
Presidente Eduardo Cunha, V.Exa. faria um enorme favor à sociedade brasileira se abrisse mão desse espaço para garantir que o Parlamento voltasse a ter credibilidade, para garantir que não houvesse mais golpes
à Constituição.
Interferência em processo de investigação, em causa própria, é interferência ilegal, golpeando um processo que deve estar dentro da legalidade para que, com democracia, nós analisemos o impeachment ou não
de uma Presidenta que não tem qualquer acusação contra ela.
É tudo frágil. V.Exas. vão tentar ganhar aqui só no golpe e no tapetão, mas não vão conseguir. A sociedade não apoia golpe na democracia, a sociedade não apoia ilegalidades. Mesmo quem critica o Governo não
aceita golpe.
O que aconteceu aqui hoje foi um golpe. E nós vamos ganhar e mostrar a V.Exas. que quem defende a
democracia vai ser vitorioso neste País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Para falar como Líder, concedo a palavra ao Sr. Deputado José
Guimarães, pela Liderança do Governo.
O SR. CAIO NARCIO – O Delcídio abriu a boca! Delação do Delcídio, Sr. Presidente!
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria solicitar
ao pessoal do áudio que aumentasse um pouco o meu som, dados o frisson e o pouco silêncio aqui no plenário.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste momento, como Líder do Governo na Casa, como, democraticamente, essa tem sido a nossa postura, quero expressar a meus correligionários, Deputadas e Deputados,
e ao Brasil o significado e, na medida do possível, o posicionamento político que revela acima de tudo uma
conduta e um processo que levaremos a cabo a partir deste momento.
Por isso que, se aqueles que estão incitados puderem me ouvir, eu agradeceria democraticamente, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares.
A primeira questão importante é a seguinte: quero dizer em alto e bom som que essa vitória que a Oposição obteve, construída a cabo de mudança de regras, que permitiu o tal famigerado voto secreto, não atinge o objetivo da Oposição, que é construir votos no plenário para um possível impedimento da Presidenta da
República. Trata-se de uma vitória de Pirro, porque, com a proibição até das nossas falas, nós obtivemos, sem
qualquer movimento, 199 votos aqui no plenário, a partir da abertura das urnas aqui colocadas pelo Sr. Presidente desta Casa.
Segunda questão: por que nós chamamos a atenção do Presidente para que ele, como Presidente da
Câmara Federal, não cometesse as ilegalidades que foram cometidas? Qual é a primeira ilegalidade política e
não regimental? Nós enterramos – e, lamentavelmente, a Oposição serviu para tal fim – o papel do Colégio de
Líderes, na medida em que Líder não pode mais indicar nada porque aparecem as chapas avulsas, os candidatos avulsos. Isso desrespeita o que já é uma norma consuetudinária aqui dentro: o fortalecimento do Colégio
de Líderes.
Tudo o que foi combinado com o Colégio de Líderes, de uma hora para outra, o Presidente, em conluio
com a Oposição, mudou a partir da conveniência política. E não se pode atuar a partir das conveniências políticas,
porque em qualquer processo tem que haver regras claras e procedimentos. Não podíamos aceitar, evidentemente, aquela decisão que foi anunciada ontem na Câmara pelo Presidente na reunião do Colégio de Líderes.
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O Presidente desta Casa comandou uma sessão para abrir a votação sem sequer permitir os encaminhamentos, sem sequer permitir a palavra dos Líderes aqui dentro, ao arrepio de tudo. Como pode isso acontecer
num debate político? Será razoável, inclusive para a Oposição, nós discutirmos uma questão tão séria como
essa, que é a abertura de um processo contra Presidente da República, sem sequer as bancadas expressarem as
suas posições políticas? Tudo na base do tacão, na base do autoritarismo e do casuísmo? Isso não pode acontecer aqui no plenário desta Casa. Tudo isso fere as mais comezinhas normas do funcionamento democrático
desta Casa. Sequer nós tivemos o direito à palavra.
A terceira ilegalidade, que é mais grave ainda: impôs-se uma votação secreta. O Supremo, há algumas
semanas, decretou que a votação no Senado teria que ser aberta para decidir sobre a prisão do Senador. Como
é que nós vamos permitir o tal famigerado voto secreto, em que as pessoas não têm coragem de botar as suas
digitais? Como é que pode, em pleno século XXI, a Oposição, que tanto bradou pelo voto aberto, agora se esconder no manto do casuísmo, para tentar compor maiorias artificiais?
Isso não é razoável para quem tem compromisso com a democracia e com o funcionamento plural e
democrático do Plenário. Não é razoável esconder-se debaixo desse manto do casuísmo, das chapas avulsas,
feitas a partir das conveniências para poder compor maiorias, maiorias eventuais. Essas maiorias não refletem
o pensamento plural. Ela atropelou o Colégio de Líderes e atropelou o que havia sido combinado na última
quarta-feira com o Presidente desta Casa.
Essa votação, Sr. Presidente, eu acredito, o Supremo vai reverter, porque foram cometidas todas essas
ilegalidades de ontem para hoje. Foi marcada a sessão para ontem, mas não aconteceu. Marcaram para hoje,
e as urnas, desde o final de semana, estão aqui esperando. É evidente que houve uma armação política, esse
conluio todo, para impedir a vitória da estabilidade, a vitória daquelas que são a representação aqui nesta Casa,
que são as Lideranças partidárias.
Nós não podemos pactuar com isso. Isso não é razoável. Isso não é conduta ética na condução de um
processo, até porque não estamos discutindo coisas simples. Os Deputados ficam comemorando. Como se
pode permitir que uma coisa dessa fosse decidida sem nenhuma fala, sem nenhum debate? Onde já se viu
permitir isso para o Brasil, aqueles que estão nos ouvindo neste momento?
Eu fui à V.Exa. e ponderei que suspendesse a votação porque se estava criando um mecanismo e abrindo
um precedente gravíssimo para os próximos passos. E, amanhã, como é que vai ser a eleição de uma eventual
comissão especial desse tipo? Quem vai presidir? V.Exa. vai presidir a sessão? Quem vai estabelecer e com qual
critério vamos escolher Relator e Presidente? Isso não é razoável. Essa forma autoritária e casuística de fazer
as coisas aqui não pode dar certo.
Nós esperamos que o Supremo corrija todas essas ilegalidades que foram praticadas. Isso é uma agressão à Constituição Federal. Os Deputados mais antigos aqui dos tempos de Ulysses Guimarães sabem que só
há voto secreto se estiver previsto na Constituição Federal. Como não está previsto na Constituição Federal,
nós acreditamos que o Supremo vai, de pronto, dar provimento à ação que alguns aqui impetraram para o
voto ser aberto.
Estamos em pleno século XXI. Por que haver votação secreta nesta Casa? Por interesses menores e mesquinhos? Nós não podemos pactuar com isso. Nós esperamos que o Supremo reverta isso. Os Líderes foram
submetidos a uma ilegalidade contra a decência e a política.
Eu não sei como um Líder de bancada concorda com isso, porque amanhã ele que poderá ser prejudicado. Amanhã pode acontecer com V.Exas. O Líder aqui não serve mais para nada, porque aparecem as chapas
avulsas para tentar atrapalhar a legalidade democrática aqui na Casa.
Eu estou confiante, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares. Aliás, eu vou terminar fazendo uma referência. Este País viu, há 2 semanas, a Oposição virando as costas para o Presidente desta Casa. E nós dizíamos:
“Nós não vamos fazer isso porque, até o julgamento do processo, V.Exa. é Presidente do Poder Legislativo”. Houve
até algumas incompreensões. Mas o que nós vimos foi uma Oposição que não tem compromisso com o País se
esconder por baixo de tudo isso para tentar, com medidas sórdidas, compor maioria artificial, que não reflete
o pensamento democrático e hegemônico dos Líderes aqui dentro desta Casa.
Isso não vale só para os Líderes dos partidos da base. Vale para todos os Líderes da Oposição ou do Governo. Nós não podíamos aceitar isso, porque foram introduzidos mecanismos, meu caro Vice-Presidente, que
não podem prosperar aqui dentro, porque senão é o vale-tudo, porque, senão, quem chega decide como vai
ser a votação A ou a votação B.
É claro que nessa votação houve uma maioria, mas era uma maioria artificial, primeiro porque ela não
dá legitimidade a esse processo, tendo em vista que ele foi construído a partir das conveniências políticas, e
não a partir da realidade política aqui desta Casa. A Oposição não tem voto para impeachment coisa nenhuma.
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Nós esperamos que o Supremo possa corrigir isso, possa determinar que a votação seja aberta e anular
essas decisões que foram tomadas arbitrariamente aqui hoje no Plenário.
De nossa parte, Sr. Presidente, nós estamos aqui para reagir. Estamos seguros. Não estou abatido. Nós
temos um longo caminho. E eu não tenho dúvida, meus caros Líderes – e nós construímos posições políticas
com muita transparência –, de que vamos seguir em frente para garantir a legalidade democrática e não permitir que esses golpistas de ocasião atropelem o processo democrático e a legalidade. Querem ganhar a eleição?
Querem governar o Brasil? Primeiro ganhem a eleição, depois governarão o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Delcídio do Amaral acaba de
fazer a delação premiada. O japonês está vindo aí.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra o Deputado Carlos Sampaio.
A SRA. MARIANA CARVALHO – Sr. Presidente…
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Por favor, Deputada Mariana Carvalho, mais tarde eu concedo a
palavra a V.Exa.
Quem é o próximo?
A SRA. MARIANA CARVALHO (PSDB-RO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, só quero
responder ao Líder do Governo dizendo o que é razoável. Razoável não pode ser a gente aceitar um Governo despreparado, corrupto e que acabou com o Brasil. É isso que a gente não pode aceitar como razoável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Zarattini, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PT.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós hoje temos que lamentar aqui os procedimentos que foram seguidos para a realização dessa votação.
Nós aqui votamos de forma completamente equivocada, porque a votação não poderia ter sido secreta.
Foi uma votação em que não houve sequer a possibilidade de se debater em plenário as posições, de se levantar questões de ordem, de se exercer o rito democrático no plenário da Câmara dos Deputados.
Portanto, nós não temos nenhum compromisso com essa decisão e vamos lutar para revogá-la na Justiça.
Esse é um exemplo do que se tenta fazer com esse processo de impeachment. É o exemplo do que se faz
para tentar impedir que continue na Presidência da República quem obteve a maioria dos votos nas eleições.
Isso que se está fazendo aqui é para não reconhecer que houve uma candidatura vitoriosa neste País: a da
Presidenta Dilma Rousseff, que ganhou legitimamente no voto. Agora tenta-se, de forma sorrateira, golpista,
impedi-la de governar.
Essa postura da Oposição é a postura do “quanto pior, melhor”, de quem quer levar o País a uma crise
sem fim, de quem não aceita resultados contrários.
Mas nós queremos construir um Brasil democrático. Nós queremos construir um Brasil de oportunidades para todos. Nós queremos construir um País com soberania. E é exatamente esse projeto que a Oposição
está contestando.
Sras. e Srs. Deputados e todos aqueles que nos ouvem neste Brasil, não tenham dúvida de que o objetivo do impedimento da Presidenta da República é exatamente reverter esse processo que tanto avançou em
nosso País. Hoje milhões de brasileiros têm a cabeça erguida porque sua vida melhorou, porque podem se
manifestar livremente, porque podem se afirmar política e socialmente.
Esse processo incomoda a elite brasileira, incomoda os que querem manter um país de casa-grande e
senzala, incomoda os que querem manter uma minoria ganhando muito e uma grande maioria oprimida e
vivendo na miséria. Mas isso não será mais possível.
Pensam que podem revogar direitos dos trabalhadores. Pensam que, a partir do impedimento da Presidenta da República, poderão subtrair os direitos dos trabalhadores. Isso não será possível, Sras. e Srs. Deputados. Isso não acontecerá porque hoje nós temos uma organização e uma consciência muito superiores.
Pensam também que vão poder fazer modificações na Previdência Social sem discutir com os trabalhadores e com o movimento sindical. Isso também não será possível porque ninguém vai subtrair direitos previdenciários sem que haja um amplo processo de discussão e de consenso no País.
Imaginam também que será possível acabar com a PETROBRAS, orgulho nacional, que dá ao País condições de ter autossuficiência energética.
Querem, a todo custo, revogar a lei que instituiu o regime de partilha na exploração de petróleo, que
garante ao Estado brasileiro o domínio sobre as reservas do pré-sal. Querem fazer essa mudança para entregar
essa riqueza nacional, essa riqueza do povo brasileiro para as potências estrangeiras. Mas isso também não
será possível porque o nosso povo sabe muito bem da importância estratégica da PETROBRAS, da importância
estratégica dessas reservas de petróleo. E nós não vamos abrir mão delas.
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Alguém imagina que, feito o impedimento da Presidenta da República, nós vamos aceitar isso passivamente? Enganam-se, porque haverá muita luta, luta democrática, luta nas ruas. Como agora nós vimos a juventude de São Paulo, sem qualquer tipo de organização predeterminada, ir às ruas e derrotar o Governador
do PSDB, que queria impor de cima para baixo uma reforma educacional no sistema público de São Paulo. A
juventude não aceitou esse autoritarismo. E essa juventude não é do movimento da UNE, da UBES, dos partidos de esquerda. É uma juventude que se organizou de forma autônoma. E é isso que nos dá esperança e
motivação para continuar lutando para alargar a democracia no Brasil.
Ninguém imagine que a democracia vai ser reduzida, diminuída caso se afaste a Presidenta da República. Ao contrário, vai despertar muito mais gente, milhões e milhões de pessoas que não vão aceitar o que
querem fazer no País.
Essa proposta de romper o regime democrático, de impor um golpe – não há motivo algum para o impedimento da Presidenta da República, que não cometeu, em momento algum, crime de responsabilidade –
não será vitoriosa porque existem forças neste País que não são somente as forças de esquerda, são as forças
democráticas, as forças que entendem que nós temos que preservar o respeito à democracia e, fundamentalmente, o respeito ao voto popular.
O voto popular não pode ser conspurcado, não pode ser pisoteado. Nós não vamos deixar que isso aconteça, vamos lutar neste plenário.
Mas, Sr. Presidente, nós queremos fazer o debate político. Não venha querer passar o trator e impor regras que não serão aceitas. Nós vamos lutar neste plenário para debater. Nós queremos discutir os argumentos
com a Oposição, que vai ter que nos ouvir e vai ter que prestar atenção àquilo que nós estamos falando. Hoje
se tenta romper o mandato da Presidenta da República; amanhã se tentará romper o mandato de Governadores, de Prefeitos, desencadeando um processo de total desrespeito à democracia no País, à democracia tão
duramente conquistada..
Muitos aqui enfrentaram a ditadura militar, enfrentaram o autoritarismo, e construímos a Constituição
de 1988 e o respeito às regras democráticas. Aqueles que pensam que bastará vencer uma votação aqui para
fazer imposições e rasgar o regime democrático se enganam. Nós vamos resistir, nós vamos lutar para termos
um alargamento da democracia cada vez maior em nosso País.
Não, o povo brasileiro não vai aceitar esse rompimento! E nós estamos vendo a cada dia manifestações
e mais manifestações de lideranças, de intelectuais, do povo brasileiro dizendo que não vai haver golpe em
nosso País!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos Sampaio, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a minha primeira palavra na tribuna é de agradecimento aos partidos, todos eles, que tiveram a coragem de integrar a Chapa 2.
Meus sinceros agradecimentos aos membros do PSDB, partido que tenho a honra de liderar, aos membros
do PMDB, do PTB, do PSC, do Solidariedade, do PP, do PHS, do PSD, do DEM, do PPS, do PSB, do PMB e do PEN.
Essa foi uma chapa vencedora por uma razão muito simples, Sras. e Srs. Deputados: ela expressou o sentimento da Nação. Setenta por cento da população brasileira aguarda o impeachment. Mas a Presidente Dilma
e o PT queriam impor a esta Casa uma chapa que representa os interesses do Partido dos Trabalhadores, da
Presidente Dilma e do ex-Presidente Lula. Não, esta Casa não se curvou, não se quedou inerte. Movimentou-se, montou uma chapa que era a face do País, foi para a disputa e venceu no voto. E venceu no voto numa
demonstração inequívoca não só da nossa chapa, mas da fragilidade desse Governo.
Senhoras e senhores do Partido dos Trabalhadores, esse Governo chegou ao fim. V.Exas. não percebem?
A Presidente Dilma, na última pesquisa Datafolha, tinha menos de 10% do apoio da população brasileira. Ela
perdeu o apoio do Vice‑Presidente da República em razão da falta de confiança mútua, e hoje demonstra a sua
fragilidade absoluta ao perder numa votação em que o PT e a base aliada em janeiro tinham 400 Deputados e a
Oposição, 113. Hoje somos mais de 270 a demonstrar a indignação para com esse Governo corrupto e mentiroso.
A Chapa 2 está aberta a todos que quiserem aderir, a todos que quiserem vir conosco para representar
a vontade do País. Estamos abertos porque defendemos um impeachment que não foi proposto pelo Presidente da Casa, como tentam dizer alguns; foi proposto por três grandes juristas deste País. E são tão grandes
juristas – Prof. Miguel Reale, Prof. Hélio Bicudo e Dra. Janaína Paschoal –, são tão ilustres juristas que o Palácio
do Planalto, no uso vergonhoso da sede do Governo, levou para dentro do Palácio 30 advogados para tentar
se contrapor àquilo que três advogados propuseram dentro desta Casa Legislativa! Trinta advogados que deveriam – na minha opinião, são nomes que têm certa respeitabilidade no mundo jurídico, alguns deles, outros
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estavam ali para fazer política –, que deveriam saber que não podem utilizar-se do Palácio do Governo para
fazer a defesa da Presidente Dilma Rousseff! Venham aqui ao processo de impeachment, venham aqui à Comissão processante. Este é o local onde nós devemos debater e discutir!
O voto foi secreto hoje, Deputado Carlos Zarattini, por uma razão muito simples: a Constituição assim
determina! Eu adoraria, Deputado Zarattini, que o voto fosse aberto, porque eu acho que o ideal é externarmos a nossa posição sempre, mas a Constituição veda eleição dentro da Casa com o voto aberto. V.Exa. sabe
disso, está aqui há tantos anos!
Então, não cabe essa hipocrisia de dizer às pessoas que nos ouvem que nós ganhamos no tapetão porque o voto foi secreto. Não poderia ser de outra forma porque iria contrariar o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados e a Constituição Federal, que nesse ponto é clara, cristalina.
Disse a Deputada Jandira Feghali: “Quero ver vocês colocarem suas digitais!” Deputada Jandira Feghali,
haverá o dia de colocarmos nossas digitais na votação aberta do impeachment da Presidente Dilma Rousseff!
Aí a população verá quem está do lado da população brasileira e quem defende esse Governo – insisto!
– corrupto e mentiroso. Chega! Chega de conversa fiada! Chega de dizer que foi golpe! É o texto constitucional!
Por que vocês foram para a votação secreta se diziam que era ilegal? Passaram vergonha neste plenário.
Vocês deram dois Ministérios ao PMDB, negociaram emendas com muitos Deputados, mas não conseguiram
afrontar os que na Chapa 2 estão e os que para a Chapa 2 virão. Sabem por quê? Porque esse Governo não tem
mais credibilidade e não vai mais aviltar esta Casa comprando votos com emendas ou Ministérios.
Houve de tudo no Partido dos Trabalhadores, e acho que chegamos próximo a um desfecho. Tantos
presos do PT – aqui já os elenquei –, de todas as posições partidárias, sem exceção, de todos os cargos, de Presidente a tesoureiro! Cada vez que eu falo isso imagino como vocês ficam, porque não têm o que dizer para
se contrapor. Por que não têm? Porque no nosso time tem gente decente, tem gente de bem, gente que tem
coragem de vir aqui falar o que pensa sem receio da sua história, com tranquilidade. Vocês fizeram mal ao País.
Vocês praticaram crimes. Muitos de vocês foram presos. O PT tem tudo para ser extinto. “Ah, mas isso é um absurdo!” Não é. É, mais uma vez, a lei. A lei diz que o partido que receber dinheiro de corrupção do exterior vai
ser extinto porque perderá o registro. É simples. Nunca vim aqui dizer nada – talvez pela minha formação como
Promotor de Justiça há 28 anos – que não tivesse respaldo legal. É clareza de raciocínio.
Hoje foi uma vitória do País, dos movimentos de rua. E aqui falo do MBL, falo do Revoltados ON LINE, falo
do Vem Pra Rua e de tantos outros que mobilizaram este País.
Pois eu espero, clamo e peço que no dia 13 estejamos todos juntos de novo com esses mesmos movimentos nas ruas, porque se eles deflagraram o processo aqui dentro, precisamos dos movimentos nas ruas
para ter a aprovação do impeachment. E sabemos que a população e os movimentos não nos faltarão em momento algum. E por quê? Porque a corrupção e a mentira que fazem mal a eles, fazem mal a nós, deixam-nos
todos indignados.
E esta vitória nós, do PSDB, perseguimos não desde o protocolo do pedido de impeachment, mas desde
que se iniciaram as eleições do ano passado, porque foram mentiras atrás de mentiras, uso do próprio público, uso de cadeia nacional por parte da Presidência. E nós denunciávamos: “É dinheiro de propina, é dinheiro de
propina”.
Foi preciso que cinco delatores fossem presos para dizerem alto e bom som o que o PSDB dizia há 1 ano:
“O PT fez campanha com dinheiro de propina, o PT faz mal ao País, o PT precisa sair do comando do Brasil”. E a
solução para isso tem nome: impeachment! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Deputado Mendonça Filho, para uma Comunicação de Liderança, pelo DEM.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, eu lamento muito que, no desespero dos Líderes que representam a base governista nesta Casa,
os argumentos utilizados para desmanchar, ou tentar manchar, ou diminuir essa sessão histórica sejam argumentos falaciosos, argumentos falsos, argumentos que não têm nenhuma sustentação na verdade, portanto.
O art. 19 da Lei nº 1.079, de 1950, dispõe o seguinte:
“Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita” – eu friso aqui, Deputado Chico Alencar: comissão especial eleita –, “da qual
participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma.”
É o que estabelece o art. 19 da Lei nº 1.079, que trata dos crimes de responsabilidade. Mais claro do que
isto é impossível: eleita.
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Peço a atenção do Deputado Chico Alencar, até porque eu acredito na sua boa-fé e porque S.Exa. foi um
dos que subiu à tribuna hoje para contestar o processo da eleição por voto secreto.
O Regimento Interno da Casa dispõe, no art. 218, § 2º, o seguinte:
“Art. 218. ...............................................................................................................................................................................
§ 2º Recebida a denúncia pelo Presidente, verificada a existência dos requisitos de que trata o parágrafo
anterior, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão Especial eleita, da qual
participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os Partidos.”
Eleita, mais uma vez: art. 218, § 2º do Regimento Interno da Casa. Mais claro do que isso impossível!
E aí, finalmente, Deputado Chico Alencar, Deputados e Deputadas, eu vou ao art. 188 do Regimento Interno da nossa Casa, que determina o seguinte:
“Art. 188. ...............................................................................................................................................................................
III – para eleição do Presidente e demais membros da Mesa Diretora, do Presidente e Vice-Presidentes de
Comissões Permanentes e Temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional e dos dois cidadãos que irão integrar o Conselho da República e nas
demais eleições e nas demais eleições.”
Do que nós participamos hoje? Em que nós colaboramos hoje? Qual foi a nossa participação hoje? Foi
uma eleição da Comissão Especial encarregada de emitir parecer com relação ao processo de impedimento
da Presidente Dilma Rousseff.
Trata-se de uma eleição que está respaldada em dois artigos já mencionados do Regimento e na lei que
trata dos crimes de responsabilidade.
Eleição se dá pelo voto secreto para impedir a barganha, a pressão, a compra e a intimidação por parte
do Governo, que é quem tem máquina e estrutura para intimidar. Foi o que fizemos.
Qual é a natureza – e eu peço paciência ao Presidente –, do episódio que vivemos hoje? Na verdade, a
dissidência da Chapa 2 não nasceu na Oposição, que tem apenas pouco mais de 20% das cadeiras desta Casa
do Parlamento brasileiro, Deputado Chico Alencar, Deputados e Deputadas. Nasceu, sim, da operação montada no Palácio do Planalto pelo Ministro das Relações Institucionais, pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, que,
chamando Líderes partidários, queria indicar e saber quais eram as indicações de cada partido, para fazer com
que essa Comissão Especial fosse não uma Comissão Especial representativa dos partidos políticos na sua pluralidade, mas a Comissão Especial chapa branca, representante dos anseios do Governo, que quer intimidar a
Oposição, sufocar as vozes das ruas e fazer com que se enterre o impeachment na calada da noite.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Peço que conclua, Deputado.
O SR. MENDONÇA FILHO – Eu peço só mais 1 minuto, Sr. Presidente, para concluir a minha fala de hoje,
porque nós vivemos um momento histórico, e eu acho que é importante responder à base governista.
Vivemos um momento histórico. A demanda vem da rua. O PT não tem autoridade moral para combater
impeachment, para falar em golpe. O PT pediu o impeachment de Collor e hoje, por incrível que pareça, é aliado do Senador Fernando Collor. O PT pediu o impeachment do então Presidente Itamar Franco por causa da
publicação de uma matéria na Folha de S.Paulo, com o então Deputado do Partido dos Trabalhadores Jaques
Wagner, com assento nesta Casa Legislativa. O PT pediu o impeachment de Fernando Henrique Cardoso nas
pessoas dos então Deputados José Genoino, José Dirceu e tantos outros. E agora vem falar em golpe?
Golpe é o que fizeram nas eleições passadas, golpeando o povo brasileiro, enganando, iludindo a opinião
pública. Está aí o Brasil quebrado, literalmente, no fundo do poço, por causa da irresponsabilidade que grassou
durante o exercício de 2014 para facilitar a reeleição da Presidente Dilma Rousseff.
Não podemos admitir esse tipo de discurso. Se quiserem recorrer ao Supremo Tribunal, que o façam, mas
esse processo é legítimo. Esse processo não pertence ao Presidente desta Casa. Esse processo pertence a todos
os Parlamentares que têm direito a voz e voto e, democraticamente, vão exercê-lo com liberdade. E é facultada
a liberdade ao povo brasileiro de se pronunciar nas ruas, protestar, gritar, dizer que quer se libertar de um Governo que, infelizmente, afundou o Brasil na crise econômica, entregou a PETROBRAS ao crime, à corrupção e
que, infelizmente, hoje gerou uma grande frustração até mesmo nos eleitores que votaram na hoje Presidente
da República Dilma Rousseff, quiçá por muito pouco tempo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Com a palavra, pela Liderança do PPS, o Deputado Rubens Bueno. (Pausa.)
Em seguida concederei a palavra ao último Líder inscrito, Deputado Lucas Vergilio.
Após, vou encerrar a sessão, em razão de não termos atingido o quórum regimental.
O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente...
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, eu fui citado. Espere aí um segundo, Deputado Rubens Bueno.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Após a fala do Líder eu concederei a palavra a V.Exa.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fui citado. Quero fazer o
bom debate aqui.
O Deputado é mais tolerante do que V.Exa. e me concede esse minutinho. Deputado Mendonça Filho,
obrigado pela referência, pela deferência, mas quanto à questão do voto secreto já há resolução do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que o postulado da deliberação ostensiva ou aberta é a regra e que a exceção
a ela – isto é, o voto secreto – tem que ter inscrição no texto constitucional. Não é o caso.
Em decisão recentíssima, sobre a questão do Senador Delcídio, vejam o que diz o Ministro Fachin: “Sendo assim, não há liberdade à Casa Legislativa em estabelecer, em seu Regimento, o caráter secreto da votação. Em
havendo disposição regimental em sentido contrário, sucumbe diante do que estatui a Constituição como regra.”
Por fim, no senso comum, ao representante é sempre muito superior proferir o voto que o representado...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rubens Bueno, para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nós vimos hoje o resultado de uma eleição no plenário desta Casa com forças antidemocráticas que tentavam o
golpe do impedimento da manifestação individual de cada Parlamentar e oferecendo o quebra-quebra para impedir a livre manifestação dos representantes do povo nesta Casa. Esta é a forma democrática com que eles atuam,
dizendo que a proposta que está em tramitação nesta Casa seria um golpe. Será que não leram a Constituição?
Será que não leram a Lei nº 1.079? Será que não têm compreensão do que é o Estado Democrático de Direito?
O Estado Democrático de Direito prevê as regras para situações como esta. Se o Presidente da República
cometeu crime de responsabilidade com as pedaladas fiscais e o Tribunal de Contas da União, por unanimidade,
disse que ela cometeu crime de responsabilidade, então cabe o processo legal, a ser, aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Fenado, encaminhado para a decisão final. Este caminho não é o mesmo do PT de 1992.
Vejam que o PT não tem memória, só tem memória para o que lhe interessa. Em 1992, o PT apresentou
uma proposta de impeachment e, em 1994, contra o Presidente Itamar Franco. Mesmo com o País em dificuldade, à época, entraram com o pedido de impeachment contra o Presidente Itamar Franco. Em 1999, entraram
com o pedido de impeachment contra o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, em 2015, há um pedido contra a Presidente Dilma, mas para o PT é golpe.
Quanto cinismo, quanta mentira ao levar para a opinião pública algo que não tem o mínimo sentido do
que é o Estado Democrático de Direito. É isso que eles não compreendem. Não assinaram a Constituição, não
ajudaram no Plano Real, não votaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em nenhum desses grandes momentos
importantes para a vida do País o PT foi a favor, sempre agiu contra. Agora vem o Líder aqui falar sobre o “quanto pior, melhor”. Ninguém mais atuou na política brasileira do “quanto pior, melhor” do que o PT na oposição.
Ninguém atuou dessa forma como o PT.
Agora nós estamos vendo que de repente o Governo usa toda a sua força para influir na chapa apresentada para a Comissão Especial do processo de impeachment. Quando o Governo agiu dessa forma, exigindo que
os líderes da base indicassem os membros patrocinados pelo Palácio, a própria base se rebelou. Houve uma
reação contra os Líderes da base do Governo. Essa reação é natural porque o processo não foi democrático.
Não foi uma escolha de bancada. Foi uma imposição do Palácio do Planalto para que essa fosse a chapa branca, a chapa oficial, para tentar arquivar o pedido de impeachment a ser processado por essa Comissão Especial.
Então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vim à tribuna para dizer que nesta tarde a vitória é da sociedade
brasileira, que foi às ruas aos milhões. Menos de 10% da sociedade brasileira aprovam esse Governo. A sociedade
brasileira viu a Presidente Dilma cometer o maior estelionato eleitoral da história, mentindo para o povo brasileiro.
De lá para cá, o que nós estamos vendo é uma Presidente sem a mínima condição de governar, sem autoridade moral para falar à sociedade alguma coisa. Quando ia à televisão – e ia muito, gastava muito para ir
à televisão, para mentir para o povo brasileiro –, ela tinha aplausos. Hoje ela não vai mais à televisão porque
há o panelaço, que se estende pelo Brasil de ponta a ponta, contra a palavra dela, por ser uma figura que não
representa mais a sociedade, não representa o povo. É de uma incapacidade, de uma incompetência que leva
o Brasil a uma situação econômica dessa gravidade.
Aqui está a resposta. A resposta deste Plenário é a resposta do povo brasileiro: Impeachment já! Fora, Dilma!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
Durante o discurso do Sr. Rubens Bueno, o Sr. Eduardo Cunha, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Líder Arthur Virgílio Bisneto, para uma
Comunicação de Liderança, pela Minoria, pelo tempo de 9 minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO (PSDB-AM. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, como os oradores que me antecederam bem disseram, hoje é um dia histórico
para este País. Histórico do ponto de vista de uma votação que massacrou a tese equivocada defendida por
alguns Líderes desta Casa de que deveriam impor sua posição pessoal às suas bancadas, independentemente
do sentimento da maioria dos seus membros. Eu errei por seis votos. Eu pensei que haveria uma diferença de
80 votos. É um dia histórico – aí vai para o viés do lado ruim da história pelo comportamento de Deputados do
PT e do PCdoB, que desligaram urnas e tentaram impedir Deputados de votar. Inclusive, tentaram impedir o
exercício da democracia nesta Casa com o velho jargão de que nós estamos vivendo um momento de golpe.
Eu vou voltar, mais uma vez, às eleições do ano passado, Deputado Sérgio Reis. Qual é o golpe? O golpe
foi dado pela Presidente Dilma Rousseff quando mentiu ao dizer que a economia brasileira estava andando
bem, estava caminhando bem num momento de crise, de recessão, o que foi dito claramente na campanha pelo
candidato Aécio Neves e pela candidata Marina Silva. Eles foram taxados de amigos de banqueiros. É aquela
velha conversa fiada que nós conhecemos da bancada do Governo, da Dona Dilma Rousseff e do Sr. Luís Inácio
Lula da Silva de sempre tentar colocar nas costas dos adversários adjetivos ruins.
Eu fiquei estarrecido, mais uma vez, com o comportamento do ex-Presidente Lula, que, além de incitar as pessoas, disse que a Oposição brasileira queria tirar dos pobres o Governo do País. Eu me pergunto: quem é pobre neste
Governo? Eu não vejo a Dilma como o Lula. Ela não tem o viés do enriquecimento do Lula, mas não é uma pessoa pobre.
A família do Lula é milionária. Os esquemas do petrolão e do mensalão enriqueceram muita gente. Como
o Lula vem dizer que nós estamos querendo tirar do Governo pessoas pobres? Como pode ser dito isso por
alguém que governou este País por 8 anos? Aí eu me pergunto: ele falou da população? Se ele falou da população, é essa mesma população pobre, empobrecida por este Governo, que arrasou a economia brasileira, que
está revoltada com o Governo no qual votou?
Quem está hoje com problema de crédito, Deputado Fábio? Quem está hoje sobrevivendo à mingua,
desempregado, não tem nesse Governo o seu verdadeiro representante, porque foi esse Governo que acabou
com a economia, prejudicando as pessoas.
Ouvi Deputados do Governo, na hora do empurra-empurra nas cabines, falarem da legalidade do processo de impeachment. Sem a autorização do Congresso Nacional, este ano, a Presidente assinou decretos de
suplementação orçamentaria que somaram 2,5 bilhões para ampliar gastos. Só isso, de acordo com o parecer
dos juristas que apresentaram o processo de impeachment, já é motivo suficiente para ser demonstrada a irresponsabilidade desse Governo. Só isso basta para a abertura do processo de impeachment. Não estou aqui
falando das pedaladas, não estou aqui falando da questão da corrupção eleitoral que ocorreu na eleição passada, não estou aqui falando das delações. Estou aqui falando exclusivamente de um ponto que já autoriza a
abertura do processo de impeachment.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa sai hoje engrandecida porque representa o anseio da
população, a vontade de as pessoas verem mudanças efetivas no Governo e nas mãos de quem governa este País.
De outro lado, saem menores, por seu comportamento pequeno, aqueles que invadiram cabines, empurraram colegas, não permitiram uma votação tranquila, quando deveriam, como maioria nesta Casa, compreender o processo democrático como algo natural.
Infelizmente, nós assistimos a esse capitulo de pequenez, de um tamanho muito pequeno diante das
obrigações, das atribuições e do respeito que esta Casa tem que ter entre seus membros e principalmente com
a população brasileira.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está aí aberto o processo de impeachment. Está aí a Comissão Especial praticamente instalada. Está aí o início da discussão para algo que levará, se Deus quiser, o
Brasil a dias melhores do que os que vive hoje.
O Brasil está cansado desse Governo, cansado das mentiras, cansado das conversas fiadas. O Brasil quer reação, ação.
Portanto, Deputados e Deputados desta Casa, antes de escolher o seu voto, ouçam o povo brasileiro, sábio
em suas decisões. O povo acerta e o povo erra, mas é sábio quando busca nos seus representantes a verdadeira solução para os seus problemas. Ouçam a população brasileira, não ouçam só os comandantes partidários,
não ouçam só os que estão acostumados a mandar no voto alheio sem compreender a responsabilidade e a
vontade de cada Parlamentar. Ouçam a população brasileira, que, tenho certeza, vai sair às ruas.
E aqui eu conclamo mais uma vez a população brasileira: vamos às ruas, vamos fazer comícios como
aqueles das Diretas Já! Vamos fazer movimentações bonitas, pacíficas como as que foram feitas no impeachment de Fernando Collor!
É isso que nos esperamos do povo brasileiro. E é o impeachment que o povo brasileiro espera de nós.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao próximo Líder, Sr. Deputado Lucas Vergilio,
para uma Comunicação de Liderança, pelo Solidariedade. S.Exa. disporá de até 4 minutos na tribuna.
O SR. LUCAS VERGILIO (SD-GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tivemos hoje aqui a segunda vitória da democracia brasileira. A primeira vitória foi quando foi deferido
pelo nosso Presidente da Casa o processo de impeachment. E hoje elegemos aqui a Chapa 2, Unidos pelo Brasil,
demonstrando que esta Casa está em sintonia com aquilo por que clama as ruas do nosso País.
Sempre que há uma festa da democracia, sempre que a democracia vence, o Partido dos Trabalhadores
mostra sua forma de fazer política, como hoje, quebrando as cabines de votação para impedir que os Parlamentares votassem, agredindo Parlamentares. Mas nós vamos revidar a essa atitude com o nosso voto “sim”
para que a Presidente Dilma Rousseff saia do cargo.
Ora, Sras. e Srs. Deputados, sabemos que incompetência não é motivo para impeachment. Se fosse, a Presidenta Dilma já teria saído do cargo há muito tempo. S.Exa. está sofrendo processo de impeachment porque
cometeu crime de responsabilidade. Isso, sim, vai fazer com que S.Exa. saia da Presidência. Não haverá golpe,
mas impeachment. A população vai às ruas, os jovens do nosso País vão clamar pela saída da Presidente, para
que nunca mais ouçamos aqui desta tribuna a famosa palavra “Presidenta”, que eu já não aquento mais.
A SRA. MOEMA GRAMACHO – Machista! Machista!
O SR. LUCAS VERGILIO – Ou melhor, Deputada, podemos, sim, dizer Presidenta, porque isso me dá o
direito de chamá-la de governanta, na mesma analogia que V.Exas. fazem.
A SRA. MOEMA GRAMACHO – Machista! Machista!
O SR. LUCAS VERGILIO – Então, Sras. e Srs. Deputados, vamos aqui lutar pela democracia brasileira.
Para concluir, Sr. Presidente, como disse aqui um Deputado corrupto, condenado pelo mensalão, o Deputado José Dirceu, qualquer Deputado pode pedir à Mesa da Câmara dos Deputados processo de abertura
de impeachment contra o Presidente da República.
Dizer que isso é golpe é falta de assunto. Se V.Exas. não têm assunto, por favor, então se calem e deixem
a democracia falar mais alto no País.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Danilo Forte, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSB, por 6 minutos.
O SR. DANILO FORTE (PSB-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta é mais uma data marcante para este Plenário, para a Câmara dos Deputados. Hoje tivemos embates,
paixões, emoções, compromissos político-partidários, posicionamentos ideológicos, o que é natural numa Casa
parlamentar no exercício da democracia.
O que há de se ressaltar e o que é mais importante para todos nós é que nós saímos daqui hoje com um
sentimento de altivez, de independência. Um sentimento que foi construído exatamente quando, de novo,
esta Casa se negou a aceitar interferências externas. A autonomia e a harmonia dos Poderes foram preservadas pelo Plenário. Este Plenário, mais uma vez, demonstrou que não aceita a intromissão do Poder Executivo,
do Governo Federal nas suas decisões.
Quando se tentou fazer listas de Deputados que iram representar os partidos na Comissão Especial fora
do ambiente do Parlamento, houve a repulsa dos partidos que se tentava monitorar. Isso é muito importante
para reafirmar o compromisso único, exclusivo dos membros da Câmara dos Deputados com os seus eleitores.
A crise que o Brasil vive hoje é uma crise profunda, uma crise econômica que se reflete no dia a dia das
pessoas com a volta da carestia, da inflação, com o medo do desemprego, com um amanhã nebuloso, sem
perspectivas. Mas a crise precisa ser enfrentada.
Esse enfrentamento será feito necessariamente pelos políticos. É na política que a sociedade vai encontrar a solução dos seus problemas. Sejam políticos bons, sejam políticos ruins, todos são políticos eleitos,
representantes do povo. E buscam cumprir a obrigação de se harmonizar dentro de um Regimento, dentro
de um ritual que possa proporcionar a busca dessas soluções, seja quando votamos medidas provisórias, seja
quando votamos a lei orçamentária anual, seja quando votamos os programas sociais ou, como agora, quando
cumprimos a nossa obrigação de fiscalizar os atos do Poder Executivo.
É natural que, no presidencialismo de coalizão em que vivemos – o regime que hoje dá o tom da administração pública brasileira –, o Poder Legislativo cumpra com sua premissa básica de fiscalizar os atos do
Poder Executivo, punindo-o no caso de incorreções, erros, desvios de conduta. Isso é constitucional, está na
Constituição brasileira.
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E é a partir da Constituição que a Comissão que hoje começa a ser formada, com 39 dos seus 65 membros
já eleitos – na qual o nosso partido PSB se inclui –, terá a obrigação de dar a garantia do rito constitucional, do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que são as bases do Estado Democrático de Direito.
Não podemos, em nenhum momento, abrir espaço para a volta do autoritarismo. Por isso, é muito importante o acompanhamento, a participação dos diversos segmentos da sociedade.
Que esta Comissão busque encontrar no Tribunal de Contas da União, no Supremo Tribunal Federal, nas
instituições da sociedade organizada exatamente o arcabouço, o entendimento para fazer um relatório, um
processo com as garantias constitucionais e, ao mesmo tempo, encontrando nas falhas e nos equívocos a possiblidade de fazer a condenação.
A sociedade espera de nós um comportamento democrático, participativo, respeitoso e, ao mesmo
tempo, eficiente, na condição basilar que o Congresso Nacional tem na democracia – a fiscalização dos atos
do Poder Executivo.
Naturalmente, muitos se arvorarão a dar uma resposta à pressão da sociedade. E é natural que a sociedade queira uma resposta rápida, porque está sofrendo as mazelas das dificuldades impostas pela política do
Governo Federal a cada cidadão e cidadã. É o pai que vai renovar a matrícula do filho na escola; é o aumento da
taxa de condomínio; é o aumento dos preços dos combustíveis; é a dificuldade de conseguir uma internação
hospitalar; é a insegurança que reina em toda a periferia das grandes, médias e pequenas cidades brasileiras;
é a criminalidade crescendo. A tudo isso precisamos dar uma resposta.
A resposta, neste momento, passa exatamente pela avaliação da credibilidade ou não desse Governo,
que tem dificuldade em dar uma orientação clara para as políticas públicas e que tem mais dificuldade ainda
de animar a economia, que precisa ser retomada para garantir a volta do crescimento econômico.
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Para concluir, nobre Líder.
O SR. DANILO FORTE – O Brasil precisa voltar a crescer para ter condições de concretizar os desejos, os
sonhos dos brasileiros. Infelizmente, o País se desvirtuou do caminho da inclusão social, priorizou o pagamento de juros em detrimento dos programas sociais que garantiram o crescimento da Nação brasileira – é isso
que nós precisamos fazer.
Se tivermos como conclusão o impeachment, o impeachment será feito, porque esta Casa e o Congresso
Nacional têm altivez, têm condições, sim, de promover a alternância no poder para o povo brasileiro ter um
amanhã melhor.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Caio Narcio, por 1 minuto. Em
seguida, concederei a palavra ao Sr. Deputado Zé Geraldo.
O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero fazer uma
demonstração aqui.
O Governo reage mal a todos os preceitos democráticos. Primeiro, não aceita o preceito do impeachment, que está legalmente colocado na Constituição. Depois, hoje, durante a votação, em muitos momentos,
tentou obstruir, machucou algumas pessoas, quebrou as urnas que estavam com a votação, fazendo todo o
movimento para que não houvesse democracia aqui dentro.
Por fim, o que se percebe é um Governo desesperado, vendo a sua base ruir, não conseguindo colocar
nem 200 votos na votação na qual ele disse que era para os Deputados respeitarem os Líderes. Ao que se vê,
os Líderes não lideram mais tanto assim. E não adianta cooptar aqueles que querem entregar ao Palácio o que
o povo não está aceitando mais.
Chega de PT! Impeachment em favor do Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Zé Geraldo, por 1 minuto.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de parabenizar a Chapa
1 pelos 199 votos obtidos, porque esses, sim, com certeza, são contra o golpe, contra o impeachment.
E não adianta o PSDB e o Democratas se alegrarem e pensarem que o povo vai aceitar o impeachment
com tranquilidade. O Brasil vai reagir, porque esse povo já governou durante 20, 30 anos e nunca fez nada no
Brasil. Ao contrário, esculhambaram o País, botaram-no de joelhos diante do FMI, venderam a Vale do Rio Doce,
venderam tanta coisa, sumiram com o dinheiro e não prestaram contas!
Portanto, parabéns pelos 199 votos obtidos em votação secreta, que tem um índice de traição bem
maior do que a votação aberta. Com certeza, no dia da votação do impeachment nós teremos muito mais de
200 votos nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Mauro Pereira, por 1 minuto.
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Carlos Manato, eu gostaria de dizer que Brasil continua, e igualmente continuam os problemas do nosso País.
Hoje nós tivemos uma audiência, com a presença de diversas lideranças ligadas ao setor de maçã e diversos Deputados desta Casa, com a Ministra Kátia Abreu. A nossa primeira preocupação à Ministra foi o seguro agrícola. O Ministro Levy prometeu repassar recursos, em torno de 50 milhões de reais, para que o seguro
agrícola seja pago. É que os nossos agricultores, especialmente os do Rio Grande do Sul, estão esperando esse
dinheiro, pois perderam a safra devido à geada, às chuvas de pedra e a outros problemas, Deputado Manato.
Portanto, o seguro agrícola é de extrema importância.
No Palácio, o Ricardo Berzoini e o nosso amigo Giles Azevedo prometeram que iriam nos ajudar. Eu espero que a Ministra Kátia Abreu pague esses agricultores.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Nobre Deputado Marcus Vicente, eu gostaria de parabenizá-lo em
nome do povo capixaba. V.Exa. assumiu interinamente a Presidência da CBF, o que muito orgulha a nós capixabas. V.Exa. é merecedor. A sua transparência e a sua ética orgulham o capixaba.
V.Exa. tem 1 minuto.
O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PP-ES. Sem revisão do orador.) – Agradeço ao Deputado Carlos Manato
e a toda a Casa. Amanhã quero ter a oportunidade, em horário da Liderança, falar um pouco do momento que
estamos vivendo no futebol brasileiro e no futebol mundial.
E, na quinta-feira, vou tirar uma licença de 60 dias para poder me debruçar à administração da CBF e dar
a nossa contribuição ao futebol brasileiro, atendendo à grande expectativa do povo brasileiro.
Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – O povo do Espírito Santo vai torcer por V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly, por 1 minuto.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a eleição da Chapa 2 foi
uma grande decisão da Câmara dos Deputados, por maioria esmagadora, derrotando o Governo, derrotando
a sua base. A partir de agora – atendemos ao clamor do povo brasileiro e da Constituição brasileira, no seu art.
32 – vai começar o processo de impeachment.
O povo não suporta o desgoverno, a incompetência, a corrupção, os juros. Imagine um trabalhador que
recebe 3% de correção do seu Fundo de Garantia, do seu PIS/PASEP, enquanto o mesmo Governo, que se diz
trabalhista, paga 14,25% para o banqueiro, para o rentista. Imagine essa situação! É por tudo isso que o povo
brasileiro está contra o Governo, contra a Dilma, contra o PT e contra o Lula.
Viva o impeachment! Viva o Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Pompeo de Mattos, por 1 minuto.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Presidente, eu quero cumprimentar V.Exa. e dizer que hoje tivemos uma reunião com o Ministro Eduardo Braga e com a Direção da ANEEL
para assinar autorização de concessão de energia elétrica para empresas estatais e públicas; enfim a renovação
das concessões por mais 30 anos na área da distribuição.
Estavam presentes a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul –
CEEE; o Governador Sartori; o Departamento Municipal de Energia Elétrica – DEMEI; o Prefeito Ballin, de Ijuí; o
Prefeito Renato, de Carazinho; e a ELETROCAR, companhia elétrica de Carazinho.
Eu sou Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Renovação das Concessões no Setor Público de
Energia Elétrica, tenho a honra de dizer que esse trabalho fez a diferença.
Quero dar divulgação a este discurso, Presidente, comemorando essa conquista para o Brasil e para a
energia elétrica.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. SANDES JÚNIOR (Bloco/PP-GO. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, estamos passando por um momento grave no País. E não faço aqui referência às questões
política e econômica, já sobejamente discutidas nesta Casa e em todos os cantos do País. Refiro-me a outro
ponto: uma questão de saúde provocada por falta de continuidade das políticas públicas de erradicação do
mosquito Aedes aegypt e, sobretudo, pelo desleixo das pessoas com os cuidados que devem ter em seus ambientes doméstico e de trabalho.
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Em função disso, vemos a propagação do inseto e as doenças que ele pode transmitir, especialmente
agora que cientistas relacionam a propagação do mosquito com o surgimento de uma anomalia em recém-nascidos com um dos vírus transmitidos por este inseto, no caso o Zika Vírus.
Com o crescente número de casos de microcefalia no País, o Ministério da Saúde declarou em novembro situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Até o último dia do mês de novembro,
quase 1.300 crianças nasceram com suspeita desse problema grave, que prejudica o seu desenvolvimento.
A epidemia de microcefalia levou o Governo Federal a agir de forma imediata. A Presidente Dilma Rousseff anunciou, no último dia 5 de dezembro, após reunião de trabalho em Recife, o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. A estratégia envolve a mobilização de Ministérios e outros órgãos do Governo Federal,
em parceria com Estados e Municípios, para conter novos casos da doença relacionados ao Zika Vírus.
O projeto federal é dividido em três eixos de ação: mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti,
vetor de transmissão de microcefalia, dengue e febre chikungunya; atendimento às pessoas; e desenvolvimento
tecnológico, educação e pesquisa. Essas medidas emergenciais serão colocadas em prática para intensificar as
ações já em curso de combate ao mosquito.
A principal preocupação é que a situação sanitária atual possa se caracterizar como doença de caráter
nacional, uma vez que 14 Estados anunciaram casos de microcefalia. Não é questão de pânico, é questão de
ação. E é o que estamos tendo agora. Sabemos que o mosquito tem que ser combatido, pois afeta crianças,
que são o futuro do Brasil.
Na última terça-feira, 8 de dezembro, a Presidente realizou reunião com Governadores e a Associação de
Prefeitos para dar início a uma mobilização nacional. Trata-se de ato correto e suprapartidário, vez que essa é
uma questão que tem que unir todos nós, uma questão de saúde pública do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO ALVES (Bloco/PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há algumas semanas, estive neste plenário imbuído de parabenizar uma iniciativa da
Prefeitura de Campinas em parceria com a Mauricio de Sousa Produções no sentido de preparar as novas gerações para o consumo consciente.
Tive a honra de exercer um mandato legislativo na Câmara de Campinas e pautei meu trabalho pelo estímulo às ações do Executivo no que tange à proteção do consumidor e ao consumo consciente. Nesse sentido,
hoje, como defensor e apoiador dos PROCONs, assomo à tribuna para parabenizar o PROCON de Campinas por
sua profícua gestão e apresentação de um pacote de medidas que o transformou no primeiro órgão de defesa
do consumidor 100% digital do País.
É um exemplo que merece ser registrado nos Anais da Câmara e que tem por objetivo modernizar o trâmite de processos, agilizar a solução das reclamações e tornar o serviço mais acessível ao usuário.
De forma universal, o novo sistema opera em plataforma completamente digital, desde a reclamação
inicial até a assinatura virtual, resposta da empresa reclamada e anexação de documentos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com este novo modelo, as partes deverão comparecer ao PROCON
apenas em caso de reunião de conciliação, o que facilita por demais a realização de acordos, sem contar que os
fiscais do PROCON passarão a atuar com o auxílio tecnológico de tablets para fotografar, registrar e até mesmo
filmar possíveis irregularidades, com a dinâmica de que os materiais produzidos poderão ser utilizados como
prova, tanto pelo reclamante quando pelo reclamado, um grande avanço.
Nesta Casa, tenho defendido o povo brasileiro em diversos aspectos, um deles, na característica de consumidor, seja em projetos que visem ao atendimento aos usuários por indústrias farmacêuticas, seja na nossa
luta pela adequação do comércio de venda de passagens aéreas, seja na relação das empresas com os direitos
humanos.
Por isso celebro esta conquista de Campinas, do Estado de São Paulo e do Brasil. Com esta plataforma
exclusivamente digital, o PROCON de Campinas dá exemplo para a América Latina e vai acelerar o andamento
de processos em 50% e reduzir o uso do papel em cerca de 90%, contribuindo inclusive para o meio ambiente
e a sustentabilidade.
O PROCON é o órgão de proteção ao consumidor e realiza um trabalho de muita importância para os
brasileiros, pois a partir dele o consumidor passa a ter voz e uma base legal para cobrar os seus direitos, que
devem ser garantidos segundo a Constituição. Esta conquista de Campinas merece contagiar nosso País.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP-PI. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, celebramos, no último novembro, mais um Novembro Azul, uma campanha de
conscientização voltada para os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
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Assim como o Outubro Rosa, iniciativa direcionada para as mulheres sobre o câncer de mama, o Novembro Azul acontece em todo o mundo, com várias ações de esclarecimento a respeito da doença, iluminação
especial de pontos turísticos e monumentos, palestras informativas para leigos e intervenções em locais de
grande circulação.
No Brasil, são feitos 69 mil diagnósticos de câncer de próstata anualmente. O câncer de próstata é o tipo
mais frequente entre os homens. Os especialistas alertam para a necessidade de os homens fazerem, regularmente, o exame de próstata. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, sete novos casos da doença surgem
a cada hora.
Na fase inicial, a doença não costuma dar sinais. Quando o câncer começa a apresentar sintomas, é porque
já está em estágio mais avançado. Por isso, os médicos são enfáticos na defesa dos exames de rotina, capazes
de flagrar o tumor ainda no início e, assim, com 90% de chance de cura. De acordo com a Sociedade Brasileira
de Urologia – SBU, a partir dos 50 anos, todos os homens devem procurar um urologista.
Mas não é o que está acontecendo no Brasil. Estudo realizado este ano pela SBU apontou que 51% dos
homens nunca consultaram um urologista. Vale ressaltar que, com o avanço da longevidade, a incidência do
câncer de próstata está aumentando. Segundo os especialistas, mais da metade desses tumores malignos aparece nos homens acima de 65 anos.
Entre os fatores de risco para a doença estão idade mais avançada, histórico familiar, raça (a maior incidência é entre os negros), alimentação inadequada, sedentarismo e obesidade.
Iniciativas como o Novembro Azul são, portanto, fundamentais no combate a doenças como o câncer.
E fazer campanhas direcionadas para os homens tem uma importância singular porque eles, de modo geral,
costumam negligenciar os cuidados com a saúde.
Queremos reverter essa tendência e mostrar a eles que cuidar da saúde também é coisa de homem. Parabéns aos idealizadores e aos organizadores de mais um Novembro Azul no Brasil!
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. GILBERTO NASCIMENTO (Bloco/PSC-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a preocupação da sociedade na elaboração de modernas políticas públicas com
relação aos cuidados com o envelhecimento humano é a maior conquista dos povos. Em projeções realizadas
pela ONU, uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais.
Nesse mesmo estudo, ainda por volta de 2050, pela primeira vez no mundo, haverá mais idosos que
crianças menores de 15 anos. Atualmente essa estatística já está em torno dos 12%.
O envelhecimento é reflexo do baixo crescimento populacional, aliado às menores taxas de natalidade
e fecundidade.
No Brasil, segundo o IBGE, o número de idosos dobrou nos últimos 20 anos, e a tendência do envelhecimento da população vem cristalizando-se ano após ano. Já consideramos que as pessoas com mais de 60 anos
somam aproximadamente 24 milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo, o número de crianças de até 4 anos
caiu de 16 milhões, no ano 2000, para aproximadamente 13,5 milhões em nossos dias.
A partir destas estatísticas, novas necessidades foram explicitadas pela pessoa idosa, como de autonomia, mobilidade, acesso a informações, serviços de segurança e saúde preventiva.
Meu pronunciamento, nesta oportunidade, é essencialmente para fazer um alerta sobre a necessidade de somarmos esforços junto às autoridades competentes, na busca de instrumentos legais que garantam
a proteção social e ampliação de direitos às pessoas idosas, num esforço coletivo entre todas as instituições
constituídas, sejam elas públicas ou entidades representativas.
Encerro aqui minha fala, citando a assistência social do Canadá, exemplo para o mundo na busca de
modernas políticas públicas para o idoso. Nesse país são construídos bairros residenciais, com arquitetura horizontal e sem degraus, com portas largas e todo tipo de providências para prevenir o bem estar e garantir a
saúde de seus habitantes. Esse é um dos mais belos exemplos de modernidade que conheço. Nesses mesmos
bairros, são implantadas escolas, onde os jovens vêm estudar e interagir com seus idosos que, na maiorias das
vezes, são seus avós ou outros familiares. Esta é a assistência social que desejo para todos os brasileiros.
Muito obrigado.
A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PMDB-RJ. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Dia Mundial de Combate à AIDS, celebrado a cada 1º de dezembro, tem por objetivo
chamar a atenção para a síndrome, que ainda faz muitas vítimas.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS, no final de 2014 havia mais de 36 milhões de
infectados pelo HIV, sendo que apenas 15 milhões deles receberam o coquetel antirretroviral no início de 2015.
Ainda de acordo com a entidade, diariamente são registrados 7.500 novos casos!
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A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS foi descrita pela primeira vez, ainda que sem nomeação científica, no ano de 1981. Calcula-se em 35 milhões o total de vítimas fatais, ainda que o vírus tenha sido
identificado apenas em 1984.
Desde então, muitas hipóteses foram levantadas para explicar a síndrome, as formas de contaminação
pelo vírus e de sua disseminação em todo o mundo.
E não foram poucas as especulações acerca do contágio, dadas as poucas informações de que se dispunha
no início. Grupos de risco foram apontados e, muito pior, estigmatizados, em meio à ignorância e ao preconceito.
Hoje se sabe que a contaminação está associada a relações sexuais desprotegidas, ao compartilhamento
de instrumentos perfuro-cortantes, à transfusão de sangue e derivados contaminados e à transmissão vertical
de mãe para filho.
Quando a OMS decidiu instituir, em 1988, o Dia Mundial de Combate à AIDS, buscava-se exatamente
substituir o desconhecimento, a incompreensão e o medo da doença pela informação, pela tolerância e pelo
seu enfrentamento em bases mais humanas.
Naquele ano, em sua edição de estreia, a celebração do 1º de dezembro estampou o tema Junte-se ao esforço mundial. Desde 2011, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas – ONU, o tema tem sido Infecção
Zero, que se traduz na imperiosa e árdua busca de zero morte, zero nova infecção e zero pessoa discriminada.
Sras. e Srs. Deputados, se primeiramente o diagnóstico de presença do vírus era encarado como sentença de morte, hoje o tratamento se revela bastante eficaz e pessoas infectadas ganharam maior expectativa de
vida, além de já haver registros de soropositivos gerando filhos HIV negativos.
Contudo, a OMS revela que, em 2014, mais de 1,2 milhão faleceu em decorrência da AIDS, sendo 150 mil
crianças menores de 15 anos de idade. Da importantíssima terapia antirretroviral, apenas 36% dos portadores
do vírus a recebem – nas Américas o índice é pior: 44%!
Assim, importa incrementar campanhas em prol da informação quanto à gravidade da doença, sim, mas,
sobretudo, quanto aos avanços proporcionados pela Medicina, capazes de melhorar a qualidade de vida das
pessoas infectadas.
Cabe, por fim, emprestar a cada uma dessas pessoas todo o apoio possível na luta contra a discriminação,
que ainda persiste apesar de todos os mitos já demolidos pelos resultados da pesquisa científica.
Sabemos que ainda há muito a fazer. Governantes, sociedade civil, o indivíduo, todos têm sua parcela de
responsabilidade no grande processo de conscientização quanto à AIDS, sua prevenção, diagnóstico, tratamento.
Nesse sentido caminha a celebração de 2015 do Dia Mundial de Combate à AIDS. Que o Brasil esteja unido às demais nações na missão de substituir muros por pontes no que diz respeito à conscientização sobre a
AIDS, indispensável estratégia para a construção da solidariedade, valor tão caro à vida em sociedade.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
Lembro que haverá Sessão não Deliberativa Solene amanhã, quarta-feira, 9 de dezembro, às 9 horas,
para a Concessão do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Encerro a sessão, convocando Sessão Deliberativa Ordinária para
amanhã, quarta-feira, dia 9 de dezembro, às 14 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
PEQUENO EXPEDIENTE
(Das 14 às 15 horas)
GRANDE EXPEDIENTE
(Às 15 horas)
Oradores:
15:00 – Nilto Tatto (PT – SP)
15:25 – Soraya Santos (PMDB – RJ)
ELEIÇÃO
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DA COMPOSIÇÃO DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA, SRA. DILMA VANA ROUSSEFF, OFERECIDA PELOS SRS. HÉLIO
PEREIRA BICUDO, MIGUEL REALE JÚNIOR E JANAINA CONCEIÇÃO PASCHOAL.
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ORDEM DO DIA
MATÉRIA SOBRE A MESA
XXIII. Requerimento nº 9.976/14, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3.490,
de 2012, do Sr. Ricardo Izar, que dispõe sobre a proibição da eliminação de cães e gatos pelos
órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, e da
outras providências. (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO
XXIV. Requerimento nº 10.477/14, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 39,
de 1999, do Sr. Paulo Rocha, que dispõe sobre a Regulamentação da Profissão de Agente de
Segurança Privada e dá outras providências. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXV. Requerimento nº 1.135/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 466,
de 2015, do Sr. Ricardo Izar, que dispõe sobre a adoção de medidas que assegurem a circulação
segura de animais silvestres no território nacional, com a redução de acidentes envolvendo
pessoas e animais nas estradas, rodovias e ferrovias brasileiras. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO
XXVI. Requerimento nº 1.143/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 6.459,
de 2013, do Senado Federal, que dispõe sobre os contratos de integração, estabelece condições, obrigações e responsabilidades nas relações contratuais entre produtores integrados e
integradores, e dá outras providências. (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXVII. Requerimento nº 2.965/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 392, de 2014, do Sr. Toninho Pinheiro, que altera a Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, para prever a possibilidade de alteração da destinação de recursos transferidos aos
Municípios nas condições que especifica. (Apensado ao PLP nº 23/03) (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXVIII.Requerimento nº 3.142/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº
804, de 2007, do Sr. Lincoln Portela, que altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de setembro de
2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.” (Institui a eleição direta
e o voto secreto para a Diretoria do Conselho Federal da OAB, com a participação de todos os
advogados inscritos na Ordem) (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XIX. Requerimento nº 3.148/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3.763,
de 2004, do Sr. Coronel Alves, que dá nova redação ao art. 163 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07
de dezembro de 1940, Código Penal. (Prevê o dano qualificado quando houver crime contra
o patrimônio do Distrito Federal) (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXX. Requerimento nº 3.316/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Decreto
Legislativo nº 234, de 2015, do Sr. Gonzaga Patriota, que susta, nos termos do inciso V, art.
49 da Constituição Federal, a aplicação da Resolução nº 556, de 17 de setembro de 2015, do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. (NT 62 e NT 64)
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XXXI. Requerimento nº 3.352/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 7.898,
de 2014, do Sr. Carlos Bezerra, que altera o art. 24 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para
estender o prazo exigido para a apresentação dos Planos de Mobilidade Urbana. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXXII. Requerimento nº 3.353/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3.337,
de 2015, do Sr. Vicente Cândido e outros, que dispõe sobre a cessão de créditos da Dívida Ativa
da União a pessoas jurídicas de direito privado e dá outras providências. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXXIII. Requerimento nº 3.354/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 181, de 2015, do Sr. Vicente Cândido e outros, que modifica a Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, para dispor sobre cessão de créditos da
dívida ativa consolidada a instituições financeiras. (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXXIV. Requerimento nº 3.381/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº
6.544, de 2013, do Sr. Carlos Zarattini, que acrescenta parágrafo ao art. 261 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a
contagem de pontos por infrações cometidas por motoristas profissionais. (Apensado ao PL
nº 1.428/99) (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXXV. Requerimento nº 3.438/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do PL nº 4.589, de 2001,
do Sr. Antônio Carlos Konder Reis, que altera os limites do Parque Nacional de São Joaquim,
no Estado de Santa Catarina. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXXVI. Requerimento nº 3.440/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 4.923,
de 2013, da Sra. Nilda Gondim, que dispõe sobre as obrigações que devem ser observadas por
proprietários, administradores e responsáveis por boates, casas de shows, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres, que funcionem em locais fechados, estabelecendo maior
rigor para a liberação de seus alvarás de funcionamento. (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXXVII. Requerimento nº 3.442/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº
8.194, de 2014, do Senado Federal, que acrescenta art. 19-A ao Decreto-Lei nº 986, de 21 de
outubro de 1969, que “institui normas básicas sobre alimentos”, para dispor sobre a rotulagem
de alimentos que contenham lactose. (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XXXVIII. Requerimento nº 3.498/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº
8.132, de 2014, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação de 82 cargos de
Juiz de Tribunal Regional Federal; altera a composição quantitativa dos Tribunais Regionais
Federais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões; cria cargos de provimento efetivo e em comissão e funções comissionadas nos seus Quadros de Pessoal; e estabelece normas de funcionamento.
(NT 62 e NT 64)
XXXIX. Requerimento nº 3.536/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2015, do Senado Federal, que acrescenta § 14 ao art. 3º da Lei Comple-
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mentar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre o cálculo do valor adicionado de
energia hidrelétrica para fins de repartição do produto da arrecadação do imposto sobre a
circulação de mercadorias e serviços pertencente aos Municípios. (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XL. Requerimento nº 3.565/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei
nº 1.700, de 2011, do Sr. Silas Câmara, que 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 estabelecer que os riscos sísmicos
sejam considerados no âmbito do licenciamento ambiental. (Apensado ao PL nº 3.729/04)
(NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XLI. Requerimento nº 3.566/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 1.749,
de 2015, dos Srs. Bebeto e Tia Eron, que tipifica o crime de injúria racial coletiva e torna pública incondicionada a respectiva ação penal. (Altera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 e a Lei nº
7.716, de 1989) (Apensado ao PL nº 6.418/05) (NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XLII. Requerimento nº 3.567/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 6.912,
de 2002, do Senado Federal, que institui ações afirmativas em prol da população brasileira
afro-descendente. (Estatuto da Igualdade Racial) (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
XLIII. Requerimento nº 3.570/15, dos Srs. Líderes, que requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº
3.563 de 2015, da Sra. Elcione Barbalho, que torna obrigatório o pagamento de indenizações
e contratação de seguro no caso de rompimento de barragens. (Apensado ao PL nº 1.486/07)
(NT 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO
XLIV. Recurso nº 234/13, do Sr. Eduardo Cunha, que recorre contra parecer terminativo da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei nº 2.633, de 2011, do Poder Executivo, que
altera o art. 2º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, que altera as disposições da
Lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957, e regula a Zona Franca de Manaus.
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Discussão
25
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 690, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 690, de 2015, que dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre as bebidas classificadas nas posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08, exceto o código 2208.90.00 Ex 01, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de
dezembro de 2011, altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quanto à legislação do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, e revoga os arts. 28 a 30 da Lei nº 11.196, de 21
de novembro de 2005, que dispõem sobre o Programa de Inclusão Digital; tendo parecer da
Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e adequação
financeira e orçamentária; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; e,
no mérito, pela aprovação desta; pela aprovação parcial das Emendas de nºs 1, 9, 10, 14, 15,
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17, 19, 30, 38 a 48; 50 a 53; 57 a 60, 72, 80, 92 e 95, na forma do Projeto de Lei de Conversão
nº 26, de 2015, adotado; e pela rejeição das Emendas de nºs 2 a 8; 11 a 13; 16, 18, 20 a 29; 31
a 37; 49, 54 a 56; 61 a 71; 73 a 79; 81 a 91; 93 e 94. (Relator Sen. Humberto Costa e Relator Revisor: Deputado Enio Verri).
PRAZO NA CÂMARA: 27/09/2015
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 15/10/2015
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 29/10/2015
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 07/02/2016
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
26
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 696, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 696, de 2015, que extingue e transforma
cargos públicos e altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios; tendo parecer da Comissão Mista, pelo
atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira e orçamentária desta e das emendas apresentadas; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa, desta e das Emendas de nºs 2 a 5; 7 a 9; 12, 13, 18, 19, 27, 28, 31, 32, 34 a 37; 39, 44,
48 a 60, e, no mérito, pela aprovação desta, pela aprovação total ou parcial das Emendas de
nºs 8, 13, 19, 28, 34, 36, 37, 48 e 51, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2015,
adotado, pela inconstitucionalidade das Emendas de nºs 1, 6, 10, 11, 14 a 17; 20 a 26; 33, 38,
40 a 43; e 45 a 47; e pela rejeição das Emendas de nºs 2 a 5; 7, 9, 12, 18, 27, 31, 32, 35, 39, 44,
49, 50 e 52 a 60 (Relator: Sen. Donizeti Nogueira e Relator Revisor: Dep. Afonso Florence). As
Emendas de nºs 29 e 30 foram retiradas pelo autor.
PRAZO NA CÂMARA: 1º/11/2015
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 19/11/2015
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 03-12-12
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 13/03/2016
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
URGÊNCIA
(Art. 64, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal c/c art. 204, I, do Regimento Interno)
Discussão
27
PROJETO DE LEI Nº 3.123-C, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.123-C, de 2015, que disciplina, em âmbito
nacional, a aplicação do limite máximo remuneratório mensal de agentes políticos e públicos
de que tratam o inciso XI do caput e os § 9º e § 11 do art. 37 da Constituição; tendo parecer: da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste e das Emendas de Plenário de nºs 8 a 12, 16 e 17; pela aprovação parcial das Emendas de Plenário de nºs
1, 3, 4, 6, 7 e 14; com substitutivo; e pela rejeição das Emendas de Plenário de nºs 5, 13 e 15
(Relator: Dep. Lucas Vergílio); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas de Plenário nºs 1,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17/2015, na forma do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público; e pela inconstitucionalidade e injuridicidade das Emendas
de Plenário nºs 5, 13 e 15 (Relator: Dep. André Fufuca). A Emenda de Plenário nº 2 foi retirada
pelo autor. Pendente de parecer da Comissão de Finanças e Tributação. (T 62 e T 64)
SOBRESTA A PAUTA A PARTIR DE: 09/11/2015 (46º dia)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
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URGÊNCIA
(Art 64, § 3º da Constituição Federal, c/c art. 204, II, do Regimento Interno)
Discussão
28
PROJETO DE LEI Nº 2.016-G, DE 2015
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 2.016-F, de
2015, que regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o
conceito de organização terrorista; e altera as Leis nºs 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e
12.850, de 2 de agosto de 2013. Pendente de parecer das Comissões: de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional; de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania. (NT 62 e T 64)
SOBRESTA A PAUTA A PARTIR DE: 15/11/2015 (11º dia)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)
Votação
29
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 161-A, DE 2015
(Do Sr. Marco Maia)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 161-A, de 2015, que cria condições especiais de trabalho e aposentadoria para os profissionais de comunicações que exercem
funções externas; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 6.781, de 2010 (transformado no Projeto de Lei Complementar nº 161, de 2015, nos termos do parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania), com substitutivo (Relator: Dep. Chico Alencar); e pareceres proferidos em Plenário: da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação
deste e da Emenda apresentada na Comissão (Relator: Dep. Moroni Torgan); da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste e da Emenda apresentada
na Comissão de Seguridade Social e Família (Relatora: Dep. Professora Dorinha Seabra Rezende); da Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária deste e
da Emenda apresentada na Comissão de Seguridade Social e Família (Relator: Dep. Pompeo
de Mattos); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da Emenda apresentada na Comissão de Seguridade Social e
Família (Relator: Dep. Arnaldo Faria de Sá). EMENDA DE PLENÁRIO (ao PL nº 6.781/10): tendo
pareceres proferidos em Plenário: da Comissão de Seguridade Social e Família, pela rejeição
(Relator: Dep. Moroni Torgan); da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela rejeição (Relatora: Dep. Professora Dorinha Seabra Rezende); da Comissão de Finanças e
Tributação, pela inadequação financeira e orçamentária (Relator: Dep. Pompeo de Mattos); e
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela inconstitucionalidade e injuridicidade (Relator: Dep. Arnaldo Faria de Sá). (NT 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 9.850/14, EM 25/08/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
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Discussão
30
PROJETO DE LEI Nº 2.750-A, DE 2015
(Do Sr. André Figueiredo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.750-A, de 2015, que aplica o disposto nos art.
3º, I, “a” e “b”, e art. 4º, § 2º, I, “a” e II “a”, “b” e “c”, e § 4º da Lei nº 7.998/1990, com a redação dada
pela Lei nº 13.134/2015, aos trabalhadores desempregados que, no período de vigência do art.
1º e do art. 4º, III, da Medida Provisória nº 665/2014, compreendido entre 28 de fevereiro e 16
de junho de 2015, atendiam às condições, requisitos e exigências previstos naquela lei, para
fins de obtenção, majoração ou ampliação do número de parcelas do benefício do seguro desemprego, assegurando-se os direitos adquiridos; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. Marcos Rogério). Pendente de parecer das Comissões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Finanças e Tributação. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 2.786/15, EM 26/08/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
31
PROJETO DE LEI Nº 2.289-B, DE 2007
(Do Sr. Beto Faro)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.289-B, de 2007, que regulamenta o art. 190
da Constituição Federal, altera o art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras
providências. Pendente de parecer da Comissão Especial. (Disciplina a aquisição e o arrendamento de imóvel rural, por pessoas estrangeiras, em todo o território nacional. Regulamenta
a Constituição Federal de 1988. Revoga a Lei nº 5.709, de 1971) (T 62 e T 64)
Tendo apensados (5) os PLs nºs: 2.376/07; 3.483/08; 4.240/08; 4.059/12 e 1.053/15.
APROVADO O RQU Nº 2.971/15, EM 16/09/15, PARA O PL Nº 4.059/12, APENSADO.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
32
PROJETO DE LEI Nº 959-A, DE 2003
(Da Comissão de Legislação Participativa)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 959-A, de 2003, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de Técnico de Estética e de Terapeuta Esteticista; tendo parecer: da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste e dos de nºs
998/03, 1.824/03, 1.862/03 e 3.805/04, apensados, com substitutivo (Relator: Dep. Luiz Antonio Fleury); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, dos de nºs 998/03, 3.805/04, 1.824/03 e 1.862/03, apensados, com emendas, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, com subemenda (Relator: Dep. Odair Cunha). Pendente de parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família. (T 62 e T 64)
Tendo apensados (6) os PLs nºs 998/03, 1.824/03, 1.862/03, 3.805/04, 7.933/14 e 2.332/15.
APROVADO O RQU Nº 3.111/15, EM 29/09/15, PARA O PL Nº 2.332/15, APENSADO.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
33
PROJETO DE LEI Nº 2.892-B, DE 2015
(Do Sr. Alex Manente)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.892-B, de 2015, que dispõe sobre a dedução
do lucro tributável para fins do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) das despesas
realizadas em Programas de Capacitação dos Trabalhadores do Setor de Turismo e altera a Lei
nº 12.974, de 15 de maio de 2014; tendo parecer: da Comissão de Turismo, pela aprovação, com
emenda (Relator: Dep. Ronaldo Lessa); e da Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
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pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo; e pela inadequação financeira e orçamentária da Emenda da Comissão de
Turismo (Relatora: Dep. Soraya Santos). Pendente de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
APROVADO O RQU Nº 3.104/15, EM 29/09/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
34
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 251-A, DE 2005
(Do Sr. Roberto Gouveia)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 251-A, de 2005, que inclui parágrafos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; tendo parecer da Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação deste e dos de nºs 264/05, 268/05, 328/06, 331/06, 382/06, 36/07, 515/09, 548/09, 13/11,
25/11, 35/11, 51/11, 92/11, 393/14, 57/15, 92/15, apensados, com substitutivo (Relator: Dep.
Roberto Britto). (Aumenta o gasto com pessoal na área de saúde para até 75% (setenta e cinco
por cento) dos recursos financeiros destinados à saúde) (NT 62 e T 64)
Tendo apensados (17) os PLPs nºs 264/05, 268/05, 328/06, 331/06, 382/06, 36/07, 515/09, 548/09,
13/11, 25/11, 35/11, 51/11, 92/11, 393/14, 57/15, 92/15 e 132/15.
APROVADO O RQU Nº 2.964/15, EM 06/10/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
35
PROJETO DE LEI Nº 5.140-B, DE 2005
(Do Sr. Marcelo Barbieri)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.140-B, de 2005, que modifica a Consolidação
das Leis do Trabalho para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação do princípio da
desconsideração da personalidade jurídica; tendo parecer: da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, pela aprovação deste e do de nº 5.328/05, apensado, com
substitutivo (Relator: Dep. Sérgio Caiado); da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela rejeição deste, do de nº 5.328/05, apensado, e do Substitutivo da Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Relatora: Dep. Dra. Clair); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa deste e dos de nºs 5.328/05 e 870/07, apensados, e do Substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e, no mérito, pela aprovação de todos, na
forma da Subemenda Substitutiva apresentada (Relator: Dep. Ricardo Barros). (Dispõe sobre
a penhora “on line” nas execuções trabalhistas) (NT 62 e T 64)
Tendo apensados (2) os PLs nºs: 5.328/05 e 870/07.
APROVADO O RQU Nº 2.148/15, EM 20/10/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
36
PROJETO DE LEI Nº 1.579, DE 2007
(Da Sra. Jusmari Oliveira)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.579, de 2007, do Sr. Jusmari Oliveira, que altera a Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que “cria o Programa Bolsa Família e dá outras
providências”, para dispor sobre o Programa de Assistência às Adolescentes Gestantes. Pendente de parecer das Comissões: de Seguridade Social e Família; de Educação; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64)
Tendo apensados (14) os PLs nºs 1.685/07, 1.839/07, 2.192/07, 3.520/08, 5.691/09, 5.865/09, 6.312/09,
6.509/09, 6.881/10, 1.409/11, 1.528/11, 6.250/13, 1.292/15, 2.565/15.
APROVADO O RQU Nº 3.276/15, EM 20/10/15, PARA O PL Nº 2.565/15, APENSADO.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
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URGÊNCIA
(Artigo 151, I, “j”, c/c art. 52, § 6º do Regimento Interno
Discussão
37
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 244-B, DE 2015
(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 244-B, de 2015, que aprova o
texto do Protocolo de Emenda ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio,
adotado pelo Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio por Decisão de 27 de novembro de 2014, juntamente com seu anexo, o Acordo sobre a Facilitação de Comércio, adotado pelos Membros da OMC na IX Conferência Ministerial, realizada em Bali, Indonésia, em 7
de dezembro de 2013; tendo parecer: da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços, pela aprovação (Relator: Dep. Luiz Lauro Filho); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. Luiz Couto).(NT 62 e NT 64)
PRIORIDADE
Discussão
38
PROJETO DE LEI Nº 4.238-A, DE 2012
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.238-A, de 2012, que altera o art. 19 da Lei nº
7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre o piso nacional de salário dos empregados
em empresas particulares que explorem serviços de vigilância e transporte de valores; tendo
parecer da Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa,
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira e, no mérito, pela aprovação deste
e dos de nºs 1245/95, 1334/95 (com suas EMR nºs 1 e 2/01, apresentadas na CCJR), 1585/96,
4057/98, 404/99, 453/99, 628/99, 1675/99, 1786/99, 3070/00, 3413/00, 5059/01, 7320/02,
1047/03, 1306/03, 3026/04, 3341/04, 3822/04, 3970/04, 4041/04, 4305/04 (com suas EMC
nºs 1 e 2, apresentadas na CSPCCO), 4594/04, 4997/05, 5018/05, 5695/05, 6572/06, 6582/06,
6853/06, 7416/06, 749/07, 923/07, 2773/08, 3759/08, 4092/08, 4678/09, 5101/09, 5104/09,
6025/09, 6140/09, 6510/09, 5247/09, 6728/10, 6804/10, 7265/10, 7282/10, 7314/10, 7478/10,
7548/10, 7592/10, 7857/10, 7882/10, 381/11, 458/11, 543/11, 752/11, 832/11, 1059/11, 1195/11,
1292/11, 1484/11, 1497/11, 1500/11, 1679/11, 1731/11, 1733/11, 1943/11, 1980/11 (com
sua EMC nº 1, apresentada na CFT), 2259/11, 2456/11, 2507/11, 3094/12, 3485/12, 3555/12,
4004/12, 4165/12, 4328/12, 4732/12, 4912/12, 4974/13, 4988/13, 5108/13, 5213/13, 5352/13,
5373/13, 5603/13, 5845/13, 6131/13, 6200/13, 6386/13, 6747/13, 6813/13, 8052/14, 504/15,
590/15, 624/15, 764/15, 1021/15, 1091/15, 2475/15, apensados, com substitutivo, e pela rejeição dos de nºs 1901/03, 4863/05, 7404/06, 3858/08, 971/11, 1387/11, 1470/11, 1964/11,
3369/12, 4416/12, 5532/13, 5586/13, 6435/13, 7244/14, 8243/14 e 625/15, apensados (Relator: Dep. Wellington Roberto). (NT 62 e T 64)
Tendo apensados (120) os PLs nºs 1.245/95, 1.334/95, 1.585/96, 4.057/98, 404/99, 453/99, 628/99,
1.675/99, 1.786/99, 3.070/00, 3.413/00, 5.059/01, 7.320/02, 1.047/03, 1.306/03, 1.901/03, 3.026/04,
3.341/04, 3.822/04, 3.970/04, 4.041/04, 4.305/04, 4.594/04, 4.863/05, 4.997/05, 5.018/05, 5.695/05,
6.572/06, 6.582/06, 6.853/06, 7.404/06, 7.416/06, 749/07, 923/07, 2.773/08, 3.759/08, 3.858/08, 4.092/08,
4.678/09, 5.101/09, 5.104/09, 5.247/09, 6.025/09, 6.140/09, 6.510/09, 6.728/10, 6.804/10, 7.265/10,
7.282/10, 7.314/10, 7.478/10, 7.548/10, 7.592/10, 7.857/10, 7.882/10, 381/11, 458/11, 543/11, 752/11,
832/11, 971/11, 1.059/11, 1.195/11, 1.292/11, 1.387/11, 1.470/11, 1.484/11, 1.497/11, 1.500/11, 1.679/11,
1.731/11, 1.733/11, 1.943/11, 1.964/11, 1.980/11, 2.259/11, 2.456/11, 2.507/11, 3.094/12, 3.369/12,
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3.485/12, 3.555/12, 4.004/12, 4.165/12, 4.328/12, 4.416/12, 4.732/12, 4.912/12, 4.974/13, 4.988/13,
5.108/13, 5.213/13, 5.352/13, 5.373/13, 5.532/13, 5.586/13, 5.603/13, 5.845/13, 6.131/13, 6.200/13,
6.386/13, 6.435/13, 6.747/13, 6.813/13, 7.244/14, 8.052/14, 8.243/14, 504/15, 590/15, 624/15, 625/15,
764/15, 1.021/15, 1.091/15, 2.475/15, 2.859/15, 2.983/15, 3.460/15, 3.628/15 e 3.721/15.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
39
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 603-B, DE 2010
(Do Sr. Moreira Mendes)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 603-B, de 2010, que acrescenta
inciso VII ao art. 5º da Lei Complementar nº 111, de 06 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do ADCT; tendo
parecer: da Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. José Guimarães);
e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste e do de nº 439/14, apensado (Relator: Dep. JHC). (Estabelece que o
órgão gestor do Fundo deverá encaminhar ao Congresso Nacional relatórios com informações
referentes ao montante dos recursos do Fundo, critérios de alocação e execução) (NT 62 e T 64)
Tendo apensado o PLP nº 439/14.
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)
Discussão
40
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 74-D, DE 2015
(Do Carlos Sampaio e Outros)
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 74-C, de 2015, que
acrescenta parágrafos ao artigo 100 da Constituição Federal, dispondo sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de condenações judiciais, e acrescenta disposições
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento
para os casos em mora. (NT 62 e NT 64)
Votação
41
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 209-B, DE 2012
(Da Sra. Rose de Freitas e Outros)
Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 209-B,
de 2012, que insere o § 1º ao art. 105, da Constituição Federal, e renumera o parágrafo único;
tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade
(Relator: Dep. Sandro Mabel); e da Comissão Especial, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Sandro Mabel). (Para atribuir requisito de admissibilidade ao recurso especial no
âmbito do STJ – PEC da relevância das questões de direito infraconstitucional) (NT 62 e NT 64)
42
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 395-B, DE 2014
(Do Sr. Alex Canziani e Outros)
Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 395-B, de
2014, que altera a redação do inciso IV do art. 206 da Constituição Federal, referente à gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; tendo parecer: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep. Osmar Serraglio); e da Comissão
Especial, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Cleber Verde). (NT 62 e NT 64)
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Discussão
43
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 70-C, DE 2011
(Do Senado Federal)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 70-C, de 2011, que
altera o procedimento de apreciação das Medidas Provisórias pelo Congresso Nacional; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep. Ricardo Berzoini); e da Comissão Especial, pela aprovação desta, com substitutivo;
e pela admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das Emendas de nºs 1, 2 e 3/2013 (Relator:
Dep. Walter Alves). (NT 62 e NT 64)
44
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 11-B, DE 2015
(Do Senado Federal)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11-B, de 2015, que
altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de
Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência; tendo parecer: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep. Marcos Rogério); e
da Comissão Especial, pela aprovação (Relatora: Dep. Soraya Santos). (NT 62 e NT 64)
45
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-B, DE 2004
(Do Sr. Neuton Lima e Outros)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 308-B, de 2004, que
altera os arts. 21, 32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias penitenciárias federal
e estaduais; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade, com emenda (Relatora: Dep. Juíza Denise Frossard); e da Comissão Especial, pela
aprovação desta e da de nº 497/06, apensada, com substitutivo (Relator: Dep. Arnaldo Faria
de Sá). (NT 62 e NT 64)
Tendo apensada a PEC nº 497/06.
46
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 454-B, DE 2009
(Do Sr. Ronaldo Caiado e Outros)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 454-B, de 2009, que
altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II – “Da Saúde” -, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
admissibilidade (Relator: Dep. Mendonça Prado); e da Comissão Especial, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Dep. Eleuses Paiva). (Estabelece diretrizes para a organização da carreira
única de Médico de Estado) (NT 62 e NT 64)
ORDINÁRIA
Discussão
47
PROJETO DE LEI Nº 595-E, DE 2003
(Da Sra. Perpétua Almeida)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nº 595-C, de 2003,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão transmitirem o programa
oficial dos Poderes da República, alterando o art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962;
tendo parecer: da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela aprovação (Relator: Dep. José Rocha); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
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constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas de redação (Relator: Dep.
Mendes Ribeiro Filho). (Flexibiliza a retransmissão do programa “A Voz do Brasil” no horário
compreendido entre as 19h30 e 00h30 horas; estende a obrigatoriedade de transmissão às
emissoras de televisão; altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962). (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
48
PROJETO DE LEI Nº 3.796-E, DE 2004
(Da Sra. Laura Carneiro)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 3.796-C,
de 2004, que dispõe sobre a Política Nacional de Orientação, Combate e Controle dos Efeitos
Danosos da Exposição ao Sol à Saúde e dá outras providências correlatas; tendo parecer: da
Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação do Substitutivo do Senado, com exceção dos incisos II e III do § 2º do art. 1º (Relator: Dep. Osmar Terra); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo do Senado, com exceção do inciso II do § 2º do art. 1º por inconstitucionalidade
e do inciso III do § 2º do art. 1º por injuridicidade (Relatora: Dep. Sandra Rosado). (T 62 e T 64)
MATÉRIA A SER DELIBERADA APÓS SUPERADO O SOBRESTAMENTO.
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARESAVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS OU RECURSOS
I – EMENDAS
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 216, § 1º, do RICD).
Nº 98/2015 (Comissão de Educação) – Insere § 3º no art. 113 do o Regimento Interno da Câmara dos Deputados para, admitido o princípio da fungibilidade, converter em Indicação as proposições apresentadas por
parlamentar, sob a forma de projeto de lei cuja iniciativa seja privativa do Poder Executivo.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-12
II – RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c 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 LEI
Nº 1964/2007 (Edson Ezequiel) – Dispõe sobre o fornecimento do documento “nada-consta” pelas instituições financeiras.
NOVA EMENTA: Dispõe sobre o prazo para emissão de recibo de quitação integral de débitos de qualquer natureza pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
Nº 1937/2011 (Jefferson Campos) – Dispõe sobre campanha permanente de divulgação da Tarifa Social de
Energia Elétrica e outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
Nº 1361/2015 (Arnaldo Faria de Sá) – Considera pessoa com deficiência aquela com perda auditiva unilateral.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-12

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

149

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 137/2015 (João Derly) – Obriga a indústria alimentícia a informar o quantitativo dos ingredientes utilizados na elaboração dos alimentos embalados na ausência do consumidor.
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12
Nº 918/2015 (Major Olimpio) – Dispõe sobre normas básicas acerca das oficinas mecânicas e estabelecimentos assemelhados, e da outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12
Nº 1299/2015 (Toninho Pinheiro) – Altera a Lei nº9985, de 18 de Julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
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 6095/2009 (Deley) – Institui parcelamento diferenciado para aposentados e pensionistas do saldo do imposto de renda a pagar apurado na Declaração de Ajuste Anual.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 6.095/2009, principal.
COM PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: PL nº 7.298/2010, apensado.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-12
Nº 1554/2015 (Pompeo de Mattos) – Eleva a manifestação popular denominada Rodeio Crioulo à condição
de patrimônio cultural imaterial do Brasil.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 1.554/2015, principal.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 1.767/2015, apensado.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
4. CONTRA PARECER PELA INADMISSIBILIDADE DE PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – ART. 202,
§ 1º DO RICD
(Matérias sujeitas a deliberação do Plenário em apreciação preliminar)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 Sessões.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 436/2014 (Erivelton Santana) – Modifica os arts. 59 e 61 da Constituição Federal, para incluir a Indicação entre as proposições que compõem o processo legislativo e determinar que as leis de iniciativa privativa do Presidente da República mencionem as Indicações recebidas sobre a matéria, citando
seus autores.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, as seguintes proposições:
PROJETOS DE LEI
Nº 1.113/2015 (Carmen Zanotto) – Dispõe sobre a proibição de comercialização de bebida ou outro produto
em recipiente de vidro, nas boates e casas noturnas e dá outras providências.
Apensado: PL 1.578/2015 (Rômulo Gouveia)
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 54 combinado com o § 4º do artigo 58 do RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
Nº 2.476/2011 (José Guimarães) – Indica ao Poder Executivo a criação dos campus do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, nos Municípios de Itapipoca, Acopiara, Boa Viagem, Paracuru, Maranguape e Horizonte no Estado do Ceará.
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 163 c/c 164, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
Nº 4.443/04 (Dr. Heleno) – “Dispõe sobre a obrigatoriedade das Academias de Ginásticas se equiparem com
desfibriladores cardíacos externos semi-automáticos e dá outras providências”.
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Relação dos Deputados para o Grande Expediente
DEZEMBRO DE 2015
10
11

14

15
16
17
18

21

22

5ª-feira 15:00
15:25
6ª-feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
2ª-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
3ª-feira 15:00
15:25
4ª-feira 15:00
15:25
5ª-feira 15:00
15:25
6ª-feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
2ª-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
3ª-feira 15:00
15:25

José Priante (PMDB - PA)
Ezequiel Teixeira (PMB - RJ)
Eros Biondini (PTB - MG)
Luiz Carlos Hauly (PSDB - PR)
Dimas Fabiano (PP - MG)
Leo de Brito (PT - AC)
Cabo Daciolo (S.PART. - RJ)
Roney Nemer (PMDB - DF)
Anderson Ferreira (PR - PE)
Renzo Braz (PP - MG)
Vinicius Carvalho (PRB - SP)
Evandro Roman (PSD - PR)
Margarida Salomão (PT - MG)
Jô Moraes (PCdoB - MG)
João Campos (PSDB - GO)
Clarissa Garotinho (PR - RJ)
Claudio Cajado (DEM - BA)
Goulart (PSD - SP)
Marinha Raupp (PMDB - RO)
Bruna Furlan (PSDB - SP)
Zenaide Maia (PR - RN)
Leonardo Monteiro (PT - MG)
Maurício Quintella Lessa (PR - AL)
Alberto Fraga (DEM - DF)
Pedro Vilela (PSDB - AL)
Carlos Andrade (PHS - RR)
Luiz Couto (PT - PB)
Marinha Raupp (PMDB - RO)
Luis Carlos Heinze (PP - RS)
Pastor Franklin (PMB - MG)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 06
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 214/15 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “requer a realização de Audiência Pública, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, para tratar sobre o Guia Alimentar
para a população brasileira”
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REQUERIMENTO Nº 215/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “requer a realização de mesa técnica e ou oficina técnica, no âmbito desta Comissão, em data a ser definida, para debater a importância da exploração do potássio
para a agricultura brasileira”.
REQUERIMENTO Nº 216/15 – Do Sr. João Daniel – que “requer o envio de Indicação, que sugere a Excelentíssima Senhora Presidenta da República ALTERAR A LEI Nº 12.844, DE 19 DE JULHO DE 2013 que “Amplia o valor
do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012; amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a
Lei no 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de
milho para venda a pequenos criadores, nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação
ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural; altera as Leis nos 10.865, de 30 de abril
de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA” dispõe sobre a comprovação de regularidade fiscal
pelo contribuinte; regula a compra, venda e transporte de ouro; e dá outras providências” PARA BENEFICIAR
OS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 1.084/11 – Do Sr. Cleber Verde – que “altera o § 4º do art. 22– A, acresce os arts. 22-C e 25-B
na Lei nº 8212, de 24 de julho de 1991, já incluídas as alterações realizadas em decorrência da Lei nº 10.256,
de 09 de julho de 2001, com a finalidade de estender à empresa de captura e indústria de pesca os benefícios
concedidos à agroindústria no tocante ao valor da alíquota de contribuições previdenciárias recolhidas pelo
empregador em favor da Previdência Social”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PARECER: pela aprovação deste, e do Substitutivo 1 da CSSF.
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 NEWTON CARDOSO JR.
PARECER: pela rejeição deste.
PROJETO DE LEI Nº 2.082/15 – Do Sr. Vicentinho – que “dá nova redação ao caput do artigo 3º da Lei nº 11.326,
de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Considera como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades em imóvel rural.
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.325/15 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “altera a Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965,
para vedar a concessão de crédito rural àqueles que tenham sido condenados pelos crimes de abigeato, furto,
roubo, receptação ou falsificação de insumos e produtos agrícolas”
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.101/15 – Da Sra. Júlia Marinho – que “dispõe sobre a concessão de pensão especial aos
produtores e trabalhadores rurais trazidos pelo INCRA para os projetos de colonização implantados pelo Governo Federal ao longo dos trechos das BR-163 (Cuiabá/Santarém) e BR 230 (Transamazônica) no período de
1971 a 1974”.
RELATOR: Deputado PROFESSOR VICTÓRIO GALLI.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 409/15 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – que “institui isenção da contribuição para o PIS/PASEP,
COFINS e CIDE-Combustíveis incidente sobre o óleo diesel utilizado na agricultura e pecuária e nos transportes de passageiros e de cargas”.
RELATOR: Deputado HEITOR SCHUCH.
PARECER: pela aprovação deste com substitutivo e pela rejeição da Emenda ao Substitutivo 1.
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PROJETO DE LEI Nº 1.896/15 – Do Sr. Giovani Cherini – que “acrescenta o art. 11-A à Lei nº 11.977, de 7 de julho
de 2009, que “Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e dá outras providências, para os
fins de incluir os técnicos agrícolas no âmbito do subprograma denominado Programa Nacional de Habitação
Rural – PNHR”.
RELATOR: Deputado ZÉ CARLOS.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 5.249/01 – Do Sr. Max Rosenmann – que “altera a tabela de cálculo da Contribuição Sindical
Rural”. (Apensados: PL 5285/2001 (Apensados: PL 6985/2002, PL 5589/2009 e PL 5679/2013), PL 7046/2002, PL
922/2007, PL 1131/2007 e PL 4212/2012 (Apensado: PL 8277/2014))
RELATORA: Deputada TEREZA CRISTINA.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. Tereza Cristina (PSB-MS), pela aprovação deste, na forma
do substitutivo anexo, e pela rejeição do PL 5285/2001, do PL 7046/2002, do PL 922/2007, do PL 1131/2007, do
PL 4212/2012, do PL 6985/2002, do PL 5589/2009, do PL 5679/2013, e do PL 8277/2014, apensados.
Vista ao Deputado Silas Brasileiro, em 28/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 5.965/13 – Do Sr. Edinho Bez – que “institui a Cesta Básica Nacional e define os produtos
que a compõem”.
RELATOR: Deputado VALMIR ASSUNÇÃO.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Carlos Henrique Gaguim, em 21/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 25/15 – Do Sr. Sarney Filho – que “dispõe sobre a conservação e a utilização sustentável da
vegetação nativa do Bioma Cerrado”.
RELATOR: Deputado CARLOS HENRIQUE GAGUIM.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
Vista ao Deputado Marcos Montes, em 25/11/2015.
PROJETO DE LEI Nº 334/15 – Do Sr. Marco Tebaldi – que “altera o art. 4º da Lei nº 1283 de 18 de dezembro de
1.950, regulamentado pelo decreto nº 30.691 de 29 de março de 1952, que dispõe sobre a inspeção industrial
e sanitária dos produtos de origem animal, e dá outras providências”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Permite que Estados e Municípios realizem a inspeção sanitária de produtos de origem animal.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda ao Substitutivo 2 ao SBT 1 CAPADR, e pela rejeição da Emenda
ao Substitutivo 1 ao SBT 1 CAPADR.
Vista ao Deputado Zeca do Pt, em 10/06/2015.
O Deputado César Halum apresentou voto em separado em 01/07/2015.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 50/15 – Do Sr. Irajá Abreu – que “propõe que a Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR, por intermédio do Banco Central
do Brasil – BACEN, promova a fiscalização dos atos financeiros praticados pelo Banco do Estado da Amazônia
– BASA, referente à remuneração cobrada dos proponentes nos financiamentos a título de taxa de avaliação
das garantias oferecidas no financiamento; taxa de análise dos projetos de financiamento; taxa de análise para
renegociação de financiamentos inadimplentes, comparado ao que preconiza a Resolução nº 4.288, de 22 de
novembro de 2013, do Banco Central do Brasil – BACEN”.
RELATORA: Deputada TEREZA CRISTINA.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação e execução na forma descrita no Plano de Execução e da Metodologia de
Avaliação apresentados.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE
AMANHÃ (DIA 10/12/2015)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
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 SILAS BRASILEIRO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.660/15 – Do Sr. Cabuçu Borges – que “altera o art. 15 da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de
2013, acrescendo os incisos VIII e IX, para incluir expressamente a menção o fomento de atividades econômicas no campo vinculadas à cultura e ao turismo e a promoção da formação e da profissionalização de técnicos
culturais no campo”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.710/15 – Do Sr. Jhc – que “altera dispositivos nas Leis federais nº 12.865/2013 e 12.999/2014
para prorrogar a vigência do pagamento da subvenção de tratam essas Leis”.
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA.
PROJETO DE LEI Nº 3.764/15 – Do Sr. André Abdon – que “altera a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que
estabelece as Diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, para incluir dispositivos que tratam do planejamento e da execução de ações públicas voltadas
para a modernização e inovação tecnológica, e para o desenvolvimento e transferência tecnológica”
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.652/15 – Do Sr. Otavio Leite – que “altera a Lei n.º 7.291, de 19 de dezembro de 1984, que
dispõe sobre as atividades de equideocultura no País, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.790/14 – Do Sr. Irajá Abreu – que “acresce o § 9º ao art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, para dispensar a apresentação de carta de anuência de confrontantes na averbação do georreferenciamento de imóveis rurais”.
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
SUBCOMISSÃO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA REGIÃO NORDESTE
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA LOCAL: sala de reuniões da CCTCI
HORÁRIO: 14h30min
A – Reunião:
Tema:
Iniciativas da Embrapa para o desenvolvimento agropecuário do nordeste brasileiro
Convidado:
MIRIAN EIRA – chefe da assessoria parlamentar da Embrapa
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 564/15 – Do Sr. Vanderlei Macris – que “altera a Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, que
dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas, diminuindo o grau de concentração Gay-Lussac “.
RELATOR: Deputado SÓSTENES CAVALCANTE.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 01
HORÁRIO: 10h
A – Recursos:
RECURSO Nº 74/15 – Do Sr. Esperidião Amin – (MPV 678/2015) – que “recorre, com base no artigo 95, § 8º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, da Decisão do Prresidente na Questão de Ordem nº 116/2015”.
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PARECER: pelo provimento.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Padre João e Ronaldo Fonseca, em 03/12/2015.
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 83/15 – Do Sr. Arthur Lira – que “solicita a convocação do Ministro de Estado dos Portos,
Sr. Helder Barbalho, para prestar pessoalmente informações sobre as alterações propostas pelo Decreto 8.464,
de 8 de junho de 2015, que altera o Decreto 8.033, de 5 de junho de 2013”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 5.652/09 – Do Senado Federal – Alvaro Dias – (PLS 369/2003) – que “dispõe sobre títulos da
dívida dos agronegócios e dá outras providências”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Autoriza as cooperativas de crédito agrícolas e agroindustriais e associações de produtores rurais a emitir títulos de dívida de agronegócios.
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Giovani Cherini, pelo Deputado José Fogaça. Vista ao Deputado Luiz Couto, em 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 5.957/13 – Do Senado Federal – Lídice da Mata – (PLS 764/2011) – que “altera a Lei nº 11.508,
de 20 de julho de 2007, que “dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, e dá outras providências””. (Apensado: PL 7605/2010 (Apensados: PL 1048/2011 e PL
3026/2011 (Apensado: PL 8172/2014)))
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste; do PL 1048/2011, do PL 3026/2011,
do PL 8172/2014 e do PL 7605/2010, apensados; da Emenda da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; das Emendas nºs 1 e 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio; e do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, com subemenda substitutiva.
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511/10 – Do Sr. Alfredo Kaefer – que “altera a Constituição Federal,
estabelecendo limite máximo para a carga tributária nacional”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Limita ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o PIB do ano
anterior.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela admissibilidade.
Designado Relator Substituto, Deputado Rodrigo Pacheco, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado, em 17/09/2015, pelo Relator anteriormente designado, Deputado Manoel Junior, pela admissibilidade. Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Rodrigo Pacheco, em 24/11/2015.
Designado Relator, Deputado Manoel Júnior, em 27/11/2015.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015.
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”.
RELATOR: Deputado JOSÉ FOGAÇA.
PARECER: pela admissibilidade.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 132/15 – Do Senado Federal – (PEC 71/2011) – que “altera o § 6º
do art. 231 da Constituição Federal e acrescenta art. 67-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para permitir a indenização de possuidores de títulos dominiais relativos a áreas declaradas como indígenas
e homologadas a partir de 5 de outubro de 2013”. (Apensado: PEC 409/2001 (Apensados: PEC 161/2003 e PEC
282/2008))
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 161/2003, da PEC 282/2008 e da PEC 409/2001, apensadas.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015 e 03/12/2015.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 138/15 – Do Senado Federal – (PEC 33/2014) – que “altera os arts.
21, 23, 24 e 109 da Constituição Federal para acrescentar a segurança pública às competências comuns da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
RELATOR: Deputado RUBENS PEREIRA JÚNIOR.
PARECER: pela admissibilidade.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.767/10 – Do Sr. Jair Bolsonaro – que “revoga a Resolução nº 277, de
28 de maio de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o transporte de crianças em veículos”. (Apensado:
PDC 2826/2010)
EXPLICACAO DA EMENTA: Revoga a dispensa de utilização do dispositivo de retenção para o transporte de
crianças nos veículos de transporte coletivo, de aluguel, táxis, escolares.
RELATOR: Deputado BACELAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do PDC
2826/2010, apensado.
Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Delegado Waldir, em 01/12/2015.
O Deputado Delegado Waldir apresentou voto em separado, em 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.069/11 – Do Sr. Ricardo Izar – que “altera os arts. 41, 66 e 68 da Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, e acrescenta o art. 319-B ao Decreto-lei n.º 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, a fim de assegurar a concessão dos benefícios da progressão de regime,
da detração, da remição e do livramento condicional, e a imediata colocação em liberdade do preso que haja
cumprido integralmente a pena”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e, no mérito, pela aprovação deste, com a adoção das emendas
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, bem como das emendas apresentadas.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015 e 08/12/2015.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 1.547/91 – Do Sr. VICTOR FACCIONI – que “acrescenta ao Código de Defesa do Consumidor, dispositivo relativo à prescrição de débito”. (Apensados: PL 370/1999, PL 584/1999, PL 664/1999 (Apensado: PL 6719/2002), PL 1363/2003, PL 2008/2003, PL 2291/2003, PL 2435/2003 (Apensado: PL 3591/2004), PL
2551/2000, PL 2731/2003, PL 2760/2000, PL 2986/1997, PL 3048/2004, PL 3056/2000, PL 3216/1997, PL 3240/2000,
PL 3241/2000, PL 3443/1997, PL 3919/1997, PL 4401/1998, PL 4457/1998, PL 4892/1999, PL 7004/2002, PL
7245/2002, PL 3646/1997 (Apensado: PL 5271/2005), PL 4866/2005, PL 5029/2005, PL 5242/2005, PL 5379/2005,
PL 5407/2005, PL 5513/2005 e PL 5896/2005)
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 8.078, de 1990.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, das emendas
apresentadas à Comissão de Constituição e justiça e de Cidadania, das Emendas apresentadas na Comissão de
Defesa do Consumidor, do Substitutivo Adotado pela Comissão de Defesa do Consumidor, do PL 3241/2000,
com substitutivo, do PL 6719/2002, do PL 2986/1997, com emendas, do PL 3216/1997, com emendas, do PL
3443/1997, com emendas, do PL 3646/1997, com emendas, do PL 3919/1997, com emendas, do PL 4401/1998,
com emendas, do PL 4457/1998, com emenda, do PL 370/1999, com emendas, do PL 584/1999, com emenda, do PL 664/1999, com emendas, do PL 4892/1999, do PL 2551/2000, com emenda, do PL 2760/2000, com

156

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

emenda, do PL 3056/2000, do PL 3240/2000, com emenda, do PL 7004/2002, do PL 7245/2002, com emenda,
do PL 1363/2003, com emenda, do PL 2008/2003, do PL 2291/2003, do PL 2435/2003, com emenda, do PL
2731/2003, com emenda, do PL 3048/2004, com emenda, do PL 4866/2005, do PL 5029/2005, do PL 5242/2005,
do PL 5379/2005, com emenda, do PL 5407/2005, do PL 5513/2005, com emenda, do PL 5896/2005, do PL
5271/2005, e do PL 3591/2004, apensados.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Jerônimo Goergen e Paes Landim, em 01/12/2015.
O Deputado Paes Landim apresentou voto em separado, em 07/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.111/03 – Do Senado Federal – Romero Jucá – (PLS 221/1999) – que “altera a Lei nº 6.024,
de 13 de março de 1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece que o Banco Central encaminhará ao Senado relatório do processo de
intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras, bem com, o nome dos interventores e liquidantes que serão referendados pelo Senado.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de
Finanças e Tributação.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015 e 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 6.530/09 – Do Senado Federal – Francisco Dornelles – (PLS 411/2009) – que “altera as Leis
nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116, de 18 de maio de 2005, e 11.457, de 16 de março de 2007, para
estender o direito a crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS/Pasep à aquisição dos bens que especifica, para
prever a incidência da taxa Selic sobre valores objeto de ressarcimento e para permitir que a pessoa jurídica
exportadora compense créditos dessas contribuições com a Contribuição para a Seguridade Social a seu cargo”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade e técnica legislativa, com emendas.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 29/09/2015; 20/10/2015; 22/10/2015; 28/10/2015;
01/12/2015 e 08/12/2015.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Manoel Junior, pelo Deputado Rodrigo Pacheco. Vista ao Deputado
Luiz Couto, em 11/11/2015.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 1.557/07 – Do Sr. Ivan Valente – que “dispõe sobre a expropriação de glebas onde houver
milícias armadas e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Wadih Damous, em 17/11/2015.
Discutiram a Matéria: Dep. Wadih Damous (PT-RJ), Dep. Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA), Dep. Delegado Éder Mauro (PSD-PA), Dep. Padre João (PT-MG), Dep. Maria do Rosário (PT-RS), Dep. Sergio Souza
(PMDB-PR), Dep. Felipe Maia (DEM-RN), Dep. Carlos Marun (PMDB-MS), Dep. Ivan Valente (PSOL-SP) e
Dep. Osmar Serraglio (PMDB-PR). Encerrada a Reunião em virtude da falta de quórum durante a verificação de votação do Requerimento de Encerramento de Discussão. Suspensa a discussão em virtude
do encerramento da Reunião, em 25/11/2015.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015 e 08/12/2015.
Aprovado o Requerimento de Encerramento de Discussão. Encerrada a Discussão. Rejeitados os Requerimento de Adiamento de Votação por cinco e por quatro sessões. Encerrada a Reunião em virtude da
falta de quórum durante a verificação de votação do Requerimento de Adiamento de Votação por três
sessões, em 02/12/2015.
A Deputada Maria do Rosário; e os Deputados Luiz Couto, Chico Alencar, Padre João, Wadih Damous, Betinho
Gomes apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 3.456/04 – Do Sr. Giacobo – que “acrescenta parágrafos ao art. 18 da Lei nº 6.729, de 1º de
dezembro de 1979, com a redação que lhe deu a Lei nº 8.132, de 1990, que “Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre””.
EXPLICACAO DA EMENTA: Estebelece prazo para realização de convenções econômicas dos produtores e distribuidores de veículos automotores, facultando às partes que a deliberação do conteúdo da convenção seja
feita através do procedimento da arbitragem.
RELATOR: Deputado JUSCELINO FILHO.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com Substitutivo, e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da Emenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 18/11/2015.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, Jerônimo Goergen, Luiz Couto e Rodrigo Pacheco, em 24/11/2015.
Os Deputados Roberto Magalhães, Regis de Oliveira e Arnaldo Faria de Sá apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 804/07 – Do Sr. Lincoln Portela – que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de setembro de 2005,
que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.”” (Apensados: PL 2916/2011, PL 3879/2012, PL 4174/2012 e PL 1963/2015)
EXPLICACAO DA EMENTA: Institui a eleição direta e o voto secreto para a Diretoria do Conselho Federal da OAB,
com a participação de todos os advogados inscritos na Ordem .
RELATOR: Deputado VENEZIANO VITAL DO RÊGO.
PARECER: a proferir.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 416/11 – Do Sr. Gonzaga Patriota – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui do Código de Trânsito Brasileiro”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Dispõe a proporcionalidade entre a infração e aplicação da pena de suspensão ou
proibição de se obter a permissão e habilitação para dirigir.
RELATOR: Deputado TADEU ALENCAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
Designado Relator Substituto, Deputado Tadeu Alencar, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado,
em 23/11/2015, pelo Relator anteriormente designado, Deputado Júlio Delgado, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Proferido o Parecer.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Padre João, em 01/12/2015 .
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.179/11 – Do Sr. Renato Molling – que “altera a redação do inciso I do art. 230 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e acrescenta inciso ao referido
artigo, para dispor sobre a infração de conduzir veículo com lacre da placa rompido”.
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Viação e Transportes.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado José Nunes, pelo Deputado Padre João. Vista ao Deputado Delegado Waldir, em 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.549/11 – Do Sr. Paulo Freire – que “inscreve o nome do Maestro Antônio Carlos Gomes
no Livro dos Heróis da Pátria”.
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.770/11 – Do Sr. Vicentinho – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as montadoras de
veículos utilizarem, na fabricação de seus produtos, 70% de peças produzidas no Brasil”.
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio.
Designado Relator Substituto, Deputado Marco Tebaldi, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado,
em 13/10/2015, pelo Relator anteriormente designado, Deputado Arthur Oliveira Maia, pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio. Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Wadih Damous, em 17/11/2015.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015 e 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.902/11 – Do Sr. Leonardo Quintão – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de
dispositivo interruptor, que permita cessar, completamente, a alimentação de energia elétrica, nos aparelhos
eletroeletrônicos fabricados ou comercializados no País que possam operar no modo em espera”.
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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Leitura do Parecer do Relator, Deputado Jutahy Junior, pelo Deputado Pedro Vilela. Vista ao Deputado
Luiz Couto, em 01/12/2015.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 08/12/2015.
O Deputado Valtenir Pereira apresentou voto em separado, em 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.079/11 – Do Sr. Maurício Quintella Lessa – que “regulamenta o exercício da atividade de
gastrólogo e autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Gastronomia”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com subemenda.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Lucas Vergilio, pelo Deputado Capitão Augusto. Vista ao Deputado Padre João, em 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.096/11 – Do Sr. Luis Tibé – que “acrescenta artigo à Lei nº 10.962, de 11 de outubro de
1994, que “Dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor””.
EXPLICACAO DA EMENTA: Visa incluir a obrigatoriedade de afixação de preços de produtos e serviços para o
comércio eletrônico.
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Luiz Couto, em 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 3.825/12 – Do Sr. Nilson Leitão – que “dispõe sobre a inscrição, por fiador ou avalista, de
pessoa afiançada ou avalizada em bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito”.
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, da Emenda nº 1/2012 da Comissão de Defesa do Consumidor e do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 98/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “confere o título de “Capital Nacional do Tropeirismo” à
cidade de Bom Jesus, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Designado Relator Substituto, Deputado Mauro Lopes, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado,
em 4/11/2015, pelo Relator anteriormente designado, Deputado Carlos Bezerra, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/11/2015.
Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015 e 08/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.617/15 – Do Sr. Simão Sessim – que “altera o parágrafo 1° e cria o parágrafo 2º do art. 53
da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Trata das relações jurídicas envolvendo pessoas organizadas em associações.
RELATOR: Deputado JOSÉ FOGAÇA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Padre João, em 08/12/2015.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 10/12/2015)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 7.179/14 – Do Sr. Marco Tebaldi – que “dispõe sobre a criação do programa de teleassistência ao idoso, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
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”.
RELATOR: Deputado ELMAR NASCIMENTO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-15
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.132/15 – Do Sr. Hildo Rocha – que “dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 9.096/95, dispondo
sobre as eleições das direções partidárias”
RELATOR: Deputado CARLOS MARUN.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
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 MARCOS ROGÉRIO.
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 LUIZ COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 3.031/15 – Do Sr. Capitão Augusto – que “institui a região de Angra Doce, nos termos que
especifica, como Área Especial de Interesse Turístico”.
RELATOR: Deputado SUBTENENTE GONZAGA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 1.027/07 – Do Sr. Valdir Colatto – que “dá nova redação ao inciso IV do art. 9º da Lei nº 8.429,
de 02 de junho de 1992, que “dispõe sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado BACELAR.
PROJETO DE LEI Nº 7.083/14 – Do Sr. Alceu Moreira – 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”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.119/15 – Do Senado Federal – Vanessa Grazziotin – (PLS 1/2014) – que “dispõe sobre a
regulamentação da profissão de arqueólogo e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI.
COMISSÃO DE CULTURA
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 14h30min
A – Audiência Pública:
HOMENAGEAR OS 100 ANOS DO SAMBA E O RECÔNCAVO BAIANO
(Requerimento nº 36/2015, dos Deputados Félix Mendonça Júnior, Celso Jacob, Jean Wyllys, Luciana Santos e
Cabuçu Borges)
Convidados:
ZÉ ARERÊ, Presidente da União de Entidades de Samba da Bahia;
NELSON RUFINO, Cantor e Compositor;
EDIL PACHECO, Cantor e Compositor;
DHI RIBEIRO, Cantora;
ARANY SANTANA, Diretora Geral do Centro de Culturas Populares e Identitárias da Secretaria de Cultura da
Bahia.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.420/15 – Do Sr. Ricardo Izar – que “dispõe sobre a garantia de entrada franca em eventos
culturais à pessoa com deficiência e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SÉRGIO REIS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.714/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “eleva o Rodeio Crioulo bem como suas respectivas expressões artístico-culturais e campeiras, à condição de manifestações da cultura nacional”.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 08
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 88/15 – Do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “requer a realização de Audiência Pública,
se possível conjunta, entre a Comissão de Defesa do Consumidor – CDC; Comissão de Minas e Energia – CME;
Comissão de Desenvolvimento Indústria e Comércio – CDEIC e Comissão de Finanças e Tributação – CFT, para
debater sobre a Conta de Desenvolvimento Energético”.
REQUERIMENTO Nº 89/15 Do Sr. Aureo – que “requer que seja convocado o Exmo. Sr. JOAQUIM VIEIRA FERREIRA LEVY, Ministro de Estado da Fazenda, em razão de indícios de fraudes ocorridas nas loterias administradas
pela Caixa Econômica Federal – CEF”.
REQUERIMENTO Nº 90/15 Do Sr. Aureo – que “requer que seja convidada a Sra. MIRIAM APARECIDA BELCHIOR,
Presidente da Caixa Econômica Federal – CEF em razão de indícios de fraudes ocorridas nas loterias administradas pela Caixa”.
REQUERIMENTO Nº 92/15 – Do Sr. Vinicius Carvalho – (PL 3498/2008) – que “propõe a apresentação, pela comissão de defesa do consumidor, de Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre a proteção, por meio do
instituto do patrimônio de afetação, dos direitos dos segurados, participantes, beneficiários, assistidos e detentores de títulos de capitalização, decorrentes de planos operados por sociedades seguradoras, entidades
abertas de previdência complementar e por sociedades de capitalização e dá outras providências””.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 125/15 – Do Sr. Vitor Valim – que “altera o Código Tributário Nacional para
vedar a cobrança cumulativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública das unidades
residenciais e do condomínio em que estiverem localizadas”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 5.172, de 1966.
RELATOR: Deputado AUREO.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.534/07 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “regula a constituição e o funcionamento das entidades certificadoras de manejo florestal”. (Apensados: PL 7820/2010 e PL 253/2015)
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
PARECER: pela incompetência da Comissão para se manifestar sobre o PL 2534/2007 e o PL 253/2015, apensado, e pela aprovação do PL 7820/2010, apensado, com emenda.
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C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 55/15 – Dos Srs. Alan Rick e Vinicius Carvalho – que “propõe que
a Comissão de Defesa do Consumidor, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, realize ato de fiscalização
e controle junto à Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC em sua atuação de fiscalização das tarifas praticadas pelas empresas aéreas, em especial, os preços cobrados na Região Norte do Brasil”.
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação nos termos do Plano de Execução e Metodologia de Avaliação.
PROJETO DE LEI Nº 1.862/07 – Do Sr. Jurandy Loureiro – que “dispõe sobre a etiquetagem de produtos nacionais
ou estrangeiros, alertando o consumidor sobre os graus de impacto ambiental”. (Apensados: PL 5199/2009, PL
5305/2009 (Apensado: PL 7114/2010 (Apensado: PL 2472/2011 (Apensado: PL 4194/2012))), PL 7919/2010, PL
430/2011 e PL 1474/2011)
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 5199/2009, do PL 7919/2010, do PL 430/2011, e do PL 7114/2010, apensados, e pela aprovação do PL 5305/2009, do PL 1474/2011, do PL 2472/2011, e do PL 4194/2012, apensados,
com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.855/10 – Do Sr. Milton Monti – que “obriga as concessionárias de serviços públicos a encaminharem por escrito, contrato com informações detalhadas sobre produtos e serviços ofertados via telefone
através de telemarketing e call’’s center’’s”. (Apensados: PL 2741/2011 e PL 4388/2012)
RELATOR: Deputado HERCULANO PASSOS.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2741/2011 e do PL 4388/2012, apensados, na forma do Substitutivo
adotado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Vista ao Deputado José Carlos Araújo, em 25/11/2015.
PROJETO DE LEI Nº 3.861/12 – Do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “dispõe sobre o pagamento de multa
relativa à infração de consumo diretamente ao consumidor”.
RELATOR: Deputado ELI CORRÊA FILHO.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Fabricio Oliveira, em 28/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 6.381/13 – Do Sr. Aureo – que “determina a obrigatoriedade de veiculação de sinalização da
bandeira tarifária da energia elétrica em vigor pelas geradoras de radiodifusão de sons e imagens”.
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.
PARECER: pela aprovação, com 2 emendas.
PROJETO DE LEI Nº 6.846/13 – Do Sr. Dimas Fabiano – que “estabelece normas e procedimentos para as ligações
telefônicas que tenham como objeto a cobrança de dívidas”.
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.009/15 – Do Sr. Tenente Lúcio – que “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”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.049/15 – Do Sr. Marcos Abrão – que “institui o Selo Pró-Água, para certificação de eletrodomésticos e aparelhos sanitários com uso eficiente de água”. (Apensado: PL 3298/2015)
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 3298/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 2.246/15 – Do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “dispõe sobre a prorrogação do vencimento
das faturas cobradas por fornecedores de serviços continuados”.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Ricardo Izar, em 28/10/2015.
O Deputado Ricardo Izar apresentou voto em separado em 18/11/2015.
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PROJETO DE LEI Nº 2.849/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “altera a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990,
para obrigar os fornecedores a informar o histórico de preços dos produtos e serviços ofertados em promoção”.
RELATOR: Deputado GUILHERME MUSSI.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Irmão Lazaro, em 25/11/2015.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.535/15 – Do Sr. Marx Beltrão – que “dispõe sobre o atendimento aos portadores de deficiência que necessitem de meios auxiliares de locomoção no interior das agências bancárias”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.
PROJETO DE LEI Nº 3.648/15 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o art. 8º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, para os fins de limitar a taxa de administração cobrada no segmento de fundos de investimento”.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.847/12 – Do Sr. Wilson Filho – que “institui a obrigatoriedade de as montadoras de veículos, por intermédio dos suas concessionárias ou importadoras, fornecerem carro reserva similar ao do cliente,
no caso do automóvel ficar parado por mais de 48 horas por falta de peças originais ou impossibilidade de realização do serviço durante o prazo de garantia contratado”. (Apensados: PL 5158/2013 e PL 6925/2013)
RELATOR: Deputado MARCOS ROTTA.
PROJETO DE LEI Nº 2.004/15 – Do Sr. Mário Heringer – que “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”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROTTA.
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 14h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 43/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “requer a realização de Audiência Pública discussão
da regulamentação do Auxilio Inclusão”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 1.784/11 – Do Senado Federal – Paulo Paim – (PLS 105/2008) – que “altera a Lei nº 7.853,
de 24 de outubro de 1989, para inserir o incentivo ao empreendedorismo entre as medidas de apoio às pessoas com deficiência e para atualizar a terminologia da lei relativa a essa clientela”. (Apensado: PL 1873/2011)
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1873/2011, apensado, com substitutivo, e pela rejeição do Substitutivo da CSSF.
PROJETO DE LEI Nº 2.995/15 – Do Senado Federal – Cássio Cunha Lima – (PLS 46/2015) – que “altera a Lei nº
12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre o ingresso de pessoas com deficiência nas universidades
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PARECER: pela aprovação.
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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.
PARECER: pela aprovação deste, e do Substitutivo da CDU, com substitutivo.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
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”. (Apensado: PL 1949/2015)
RELATORA: Deputada ZENAIDE MAIA.
PARECER: Pela aprovação deste, e do PL nº 1949/2015, apensado, com substitutivo.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 14h30min
A – Audiência Pública:
Tema : Discutir aspectos da Ataxia de Friedreich.
Convidados:
1. MARIA INEZ PORDEUS GADELHA
Diretora do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência, representando o Ministério da Saúde. Presença confirmada.
2. OLDEMIRO HARDOIM JUNIOR
Membro da Câmara Técnica de Neurologia e Neurocirurgia, representando o Conselho Federal de Medicina.
Presença confirmada.
3. AMALIA MARANHÃO
Coordenadora do Núcleo de Ataxia de Friedreich da
Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias e Adquiridas – ABAHE. Presença confirmada.
4. CINTIA COUTINHO
Membro da ABAHE. Presença confirmada.
5. Representante da ANVISA.
6. MIGUEL CESAR MERINO RUIZ
Médico neurologista e integrante do Ambulatório de Distúrbios do Movimento, representando a Rede Sarah
de Hospitais de Reabilitação de Brasília. Presença confirmada.
7. ALBERTO ROLIM MURO MARTINEZ
Médico Neurologista. Presença confirmada.
Requerimento nº 40/2015, de autoria do Deputado Dr. Jorge Silva.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.152/15 – Da Sra. Mara Gabrilli – que “regulamenta o exercício da profissão do Atendente
Pessoal de Pessoa com Deficiência”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
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PROJETO DE LEI Nº 3.687/15 – Do Sr. Ronaldo Carletto – que “altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que
“Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para definir os tipos de deficiência.””
RELATORA: Deputada CONCEIÇÃO SAMPAIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.729/15 – Do Sr. Alfredo Nascimento – que “acrescenta o inciso VI ao art. 27 da Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações, para incluir a necessidade de empresas com 100 (cem) ou mais
empregadas, preencherem de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com pessoas com
deficiência, como requisito para a habilitação em licitações e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 05
HORÁRIO: 09h30min
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 59/15 Do Sr. Jorge Côrte Real e outros – (PLP 41/2015) – que “solicita a realização de audiência pública para discutir o PLP nº 41 de 2015”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/15 – Do Senado Federal – Roberto Requião – (PLS 201/2013) – que
“acrescenta § 4º ao art. 19 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e altera a redação do caput
do art. 10 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para dar às micro e pequenas empresas, nos
casos de aquisição de produtos sujeitos à substituição tributária, o direito de pagar ICMS pela alíquota máxima
a elas aplicável, tendo como base de cálculo o valor real da operação”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Eduardo Cury, em 30/09/2015.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 851/11 – Do Sr. Geraldo Simões – que “dispõe sobre a incorporação do cacau como matéria
prima nos produtos que especifica”. (Apensados: PL 1533/2011, PL 919/2015 e PL 1028/2015)
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1533/2011, e do PL 919/2015, apensados, e pela aprovação do PL 1028/2015,
apensado.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 3.075/11 – Do Senado Federal – Gim Argello – PTB – DF – (PLS 159/2010) – que “altera a Lei
nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que “regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças
de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos”, para proibir a comercialização e a
oferta de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham bisfenol-A (4,4 -isopropilidenodifenol) em sua composição”. (Apensado: PL 5831/2009 (Apensados: PL 6388/2009, PL 1197/2011, PL 3222/2012 e PL 3221/2012))
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da Emenda 1/2011 apresentada ao PL 5831/2009, do PL 6388/2009,
do PL 1197/2011, do PL 3221/2012, do PL 3222/2012, e do PL 5831/2009, apensados.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 699/11 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “altera o Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002”. (Apensados: PL 3880/2012 (Apensados: PL 568/2015 e PL 1145/2015) e PL 1598/2015)
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do PL 3880/2012, do PL 1598/2015, do PL 568/2015,
e do PL 1145/2015, apensados.
Vista ao Deputado Mandetta, em 10/12/2014.
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PROJETO DE LEI Nº 1.062/15 – Do Sr. Tenente Lúcio – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de Shoppings centers,
galerias de lojas e feiras permanentes com mais de 100 estabelecimentos comerciais disponibilizarem gratuitamente espaço para a implantação de procons, juizados especiais e defensoria pública, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
PARECER: pela rejeição.
Vista à Deputada Keiko Ota, em 19/08/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.762/15 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “torna opcional a Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta”. (Apensado: PL 1950/2015)
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1950/2015, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado Renato Molling, em 25/11/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.904/15 – Do Sr. Cleber Verde – que “altera o caput do Art. 980-A da a Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002, incluído pela Lei nº 12.441, de 2011, que trata da empresa individual de responsabilidade
limitada e para permitir a constituição de sociedade limitada unipessoal”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Mauro Pereira, em 21/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 3.988/12 – Do Sr. Celso Maldaner – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de informação, nos
rótulos das embalagens de pescado congelado glaciado comercializado no Brasil, do peso líquido e do peso
desglaciado do produto”. (Apensados: PL 4474/2012 (Apensado: PL 1611/2015) e PL 5275/2013 (Apensado: PL
5794/2013 (Apensado: PL 6153/2013)))
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4474/2012, do PL 1611/2015, e do PL 5794/2013, apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL 5275/2013, e do PL 6153/2013, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Henrique Oliveira e Sebastião Bala Rocha, em 21/05/2014.
PROJETO DE LEI Nº 2.782/15 – Do Sr. Vinicius Carvalho – que “dispõe sobre o pagamento com cheque nos estabelecimentos comerciais e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS RAMOS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.042/13 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta parágrafo único ao art. 35 da Lei nº 11.101,
de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da
sociedade empresária”, com o objetivo de disciplinar a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores”.
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.132/15 – Do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “acrescenta o inciso XLII ao art. 10 da Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977, para configurar, como infração sanitária, a venda e o fornecimento de bebida
alcoólica em lanchonetes e padarias”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.254/15 – Do Sr. Vinicius Carvalho – que “dispõe sobre o atendimento ao público pelas
empresas Públicas e Privadas”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.026/04 – Do Sr. Cláudio Magrão – que “dispõe sobre os limites à concentração econômica
nos meios de comunicação social, e dá outras providências”. (Apensado: PL 6667/2009)
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera o Decreto-Lei nº 236, de 1967.
RELATOR: Deputado LUIZ LAURO FILHO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6667/2009, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 46/15 – Do Sr. Sergio Vidigal – que “ficam as empresas fabricantes de bebidas energéticas obrigadas a inserir nos rótulos e embalagens a informação “A mistura com bebida alcoólica pode causar doenças do fígado””.
RELATOR: Deputado ZÉ AUGUSTO NALIN.
PARECER: pela rejeição.
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PROJETO DE LEI Nº 258/15 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “revoga o inciso II do § 4º do art. 2º da Lei nº 10.101,
de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa e dá outras providências”. (Apensado: PL 813/2015)
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 813/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 648/15 – Do Sr. Luiz Nishimori – que “cria Área de Livre Comércio no Município de Guaíra,
Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado MARCOS SOARES.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.149/15 – Do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “modifica a Lei nº 9.537, de 1997, que
“dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências”,
relativamente ao serviço de Praticagem e outras matérias” (Apensado: PL 2591/2015)
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda adotada pela CTASP, e pela rejeição do PL 2591/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 3.016/15 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “modifica o art. 2º da Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a norma referente aos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados,
para orientar a participação das entidades sindicais nos casos de empresas com múltiplas atividades ou filiais.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE
AMANHÃ (DIA 10/12/2015)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 331/15 – Do Sr. Hélio Leite – que “cria a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE incidente sobre os direitos de transmissão de imagem da entidade de administração nacional do
futebol brasileiro”
RELATOR: Deputado ZÉ AUGUSTO NALIN.
PROJETO DE LEI Nº 865/15 – Do Sr. Alan Rick – que “altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, que
“Dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro,
estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências””.
RELATORA: Deputada CONCEIÇÃO SAMPAIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.741/15 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei nº 11.101, de 9 de março de 2005, para
dispor sobre a cooperação internacional na falência e recuperação de empresas globais”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.748/15 – Do Senado Federal – Antônio Carlos Valadares – (PLS 93/2013) – que “acrescenta inciso XI ao art. 21 e art. 88-A à Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de
Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, para atribuir às cooperativas a possibilidade de agirem como substitutas processuais de seus associados”.
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 176/11 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “classifica o resíduo proveniente da
atividade de mineração e industrialização do amianto ou asbesto e dos produtos que o contenham, inclusive
como contaminante, como sendo Classe I ou “Resíduo industrial perigoso” para fins de sua destinação final”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-15
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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 2.184/15 – Da Sra. Dulce Miranda – que “acrescenta parágrafo ao art. 93 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, que “dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”
para possibilitar o fornecimento de bolsas de estudo para pessoas com deficiência, quando não alcançada a
cota mínima de contratação desses trabalhadores, nas condições que estabelece”.
RELATORA: Deputada CONCEIÇÃO SAMPAIO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.131/15 – Do Sr. Givaldo Vieira – que “altera a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que
dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, para disciplinar o desligamento da
iluminação noturna dos edifícios comerciais”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CURY.
PROJETO DE LEI Nº 3.659/15 – Do Sr. Helder Salomão – que “altera a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
– TCFA de que trata a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.664/15 – Do Sr. Laudivio Carvalho – que “altera a Lei 11.788 de 25 setembro de 2008 que
“Dispõe sobre o estágio de estudantes””.
RELATOR: Deputado ZÉ AUGUSTO NALIN.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REUNIÃO ORDINÁRIA
SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA UNIVERSALIZAÇÃO
DO SANEAMENTO BÁSICO E DO USO RACIONAL DA ÁGUA
LOCAL: Sala da Presidência da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Anexo II, 1º andar, Ala C, Sala 188.
HORÁRIO: 9 horas
A – Reunião:
Apresentação do Relatório Final da Subcomissão.
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 16
HORÁRIO: 10h
A – Relatório:
RELATÓRIO Nº 1/15 – Relatório Final da Subcomissão Especial da Universalização do Saneamento Básico e do
Uso Racional da Água (SubÁGUA)”.
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 89/15 – Da Sra. Moema Gramacho – que “requer a realização de Seminário sobre Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU e o Lugar da Reparação no Planejamento do Espaço Urbano voltadas para as questões de raça e gênero”.
REQUERIMENTO Nº 90/15 – Do Sr. João Paulo Papa – que “requer a criação de Subcomissão Permanente de
Saneamento Ambiental no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Urbano, com o objetivo de promover
debates, realizar estudos e apresentar propostas relacionadas à agenda do saneamento ambiental”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 2.457/11 – Do Senado Federal – Marcelo Crivella – (PLS 411/2007) – que “altera a Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), e a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, que dispõe
sobre o Sistema Financeiro da Habitação, para instituir mecanismos de estímulo à instalação de sistemas
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de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais em edificações públicas e privadas”. (Apensados:
PL’s 4946/2001,1310/2011, 2750/2003, 3322/2004, 7074/2006, 4958/2009, 1069/2007, 953/2011, 2454/2011,
2565/2007, 7849/2010,682/2011, 1138/2011 e PL 2874/2011).
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL.
PARECER: pela aprovação deste, do Substitutivo 1 da CMADS, da Emenda de Relator 2 da CME, dos PL’s 1310/2011,
7074/2006, 4958/2009, 2454/2011, e do PL 4946/2001, apensados, com substitutivo, e pela rejeição dos PL’s
2750/2003, 2874/2011, 3322/2004, 1069/2007, 2565/2007, 7849/2010, 682/2011, 1138/2011 e do PL 953/2011,
apensados.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 5.546/13 – Do Sr. Paulo Feijó – que “dispõe sobre a criação do Selo Cidade Sustentável”.
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.830/13 – Do Sr. Valdir Colatto – que “altera a Lei nº 12.651, de 25 maio de 2012, para dispor
sobre as áreas de proteção permanente no perímetro urbano e nas regiões metropolitanas”.
RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO.
PARECER: pela aprovação, na forma do Substitutivo.
Vista ao Deputado Carlos Marun, em 02/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 8.023/14 – Dos Srs. Sandra Rosado e Keiko Ota – que “cria o Fundo Nacional do Passe Livre”.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 16
HORÁRIO: 11h
A – Audiência Pública:
Discutir medidas para reduzir os acidentes de trânsito urbano no Brasil.
Em atendimento ao Requerimento nº 87/2015 do Deputado Julio Lopes.
Convidados:
RONALDO CAMARGO
Diretor Substituto do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN;
VICTOR PAVARINO
Consultor em Segurança Viária da Organização Mundial de Saúde – OPAS/OMS;
MICHELLE ANDRADE
Professora Doutora Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Transportes da UnB.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.245/15 – Do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
para incluir entre os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos a determinação sobre o emprego
da água de menor qualidade em usos menos exigentes”.
RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.723/15 – Do Sr. Julio Lopes – que “estabelece o Programa de Eletrificação de Interesse Social”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO PAPA.
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
REUNIÃO
LOCAL: Anexo II, Plenário 09
HORÁRIO: 12h
A – Outro Evento:
Fórum comemorativo dos 20 anos da Comissão de Direitos Humanos e Minorias
9 de dezembro de 2015 – Plenário 9, Anexo II – Câmara dos Deputados
Programação
12h às 14h – Integração com plenária aberta e exibição de vídeos
14h – Mesa de Abertura
 Presidente da CDHM, Paulo Pimenta
 Secretário Especial de Direitos Humanos, Rogério Sottili
 Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Veiga Rios
 Conselho Nacional dos Direitos Humanos
 Comissão em Assembleia Legislativa
 Comissão em Câmara Municipal
 Secretaria Estadual
 Secretaria Municipal
 Movimento social
 Organização não-governamental
15h30 – Lançamento da PEC sobre acesso à terra e à água como direito fundamental. – – – – Deputado Paulo
Pimenta, autor da PEC, Presidente da CDHM
 Deputado Padre João, autor da PEC, Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional
 Ministro Milton Rondó, Coordenador-Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome do Ministério das
Relações Exteriores
 Fernando Prioste, advogado da Terra de Direitos
 Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
 Liderança indígena
16h15 – A construção histórica dos direitos humanos e a CDHM
 Ex-presidentes, membros e ex-membros da CDHM
 Lurdinha Nunes, coordenadora-geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos
 Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos
 José Carlos Torves, diretor da Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj
 José Sóter, coordenador executivo da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias – Abraço
 OAB – Conselho Federal; Justiça Global, AMB, Anamatra, Juízes pela Democracia e Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP)
17h – O avanço dos movimentos de mulheres e feministas
 Coordenação Nacional da Articulação de Mulheres Brasileiras
 Eliana Emetério, representante da ABGLT
 Wilma dos Reis – Marcha Mundial das Mulheres
 Marcha das Mulheres Negras
 Lola Aranovich, blogueira feminista
 Karina Buhr, cantora feminista
 Ação Educativa
 Luana Almeida, da Representante da Plataforma DHESCA
 Representante do Fórum de Mulheres do DF
17h45 – Direitos Humanos são universais
 UNICEF – Coordenador do Programa Cidadania dos Adolescentes no Brasil
 Renato Zerbini Ribeiro Leão, Vice-Presidente do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU
– Os 50 anos do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do Pacto de Direitos Civis e
Políticos da ONU
 Ligia Batista, representante da Anistia Internacional
 Deputada Jô Moraes, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – Apresentação
de moção em defesa de ações pela paz no Oriente Médio e Norte da África
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 Darci Frigo, Plataforma DHESCA
18h – Avanços e ameaças aos direitos humanos no Brasil atual
 Lideranças indígenas
 Presidente da Funai, João Pedro Gonçalves da Costa
 Coordenadora da 6ª Câmara da PGR, Deborah Duprat
 Conselho Indigenista Missionário – CIMI
 Denildo Rodrigues de Moraes, Coordenação Nacional de Quilombos – CONAQ
 Mãe Baiana – sacerdotisa do Candomblé e liderança do povo de terreiro
 Elianildo Nascimento – Membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa
 Katty Hellen, representante do Levante Popular da Juventude
 Karleany Gonçalves, representante do RUA (movimento de juventude)
 Carlos Magno – Presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT
 Michel Platini, Direitor do Estruturação – grupo LGBT de Brasília
 Fred Sóter, secretário executivo do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade do DF
 Marília Serra, Vice-Presidente da ABRAFH – Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas
 Movimento de Atingidos por Barragens – MAB
 Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Combate à Fome – conselheira Marisa Rios
 Roner Alves da Silva – Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável
 João Santana, da Cooperativa Ecolimpo
20h – Apresentações musicais, exibição de vídeos alusivos a direitos humanos, místicas apresentadas por movimentos sociais, grupos indígenas e povos tradicionais
22h – Testemunhos de militantes e parlamentares ligados às lutas por direitos humanos
24h – Encerramento.
61.3216-6570 | cdh@camara.gov.br | http://www.camara.leg.br/cdh
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 10h
A – Relatórios:
RELATÓRIO Nº 1/15 – Relatório final da Subcomissão Permanente de Indicadores e Qualidade da Educação.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 166/15 – Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
– (MSC 352/2014) – que “aprova o texto do Acordo Educacional entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Organização para a Libertação da Palestina, em nome da Autoridade Nacional Palestina, assinado em
Ramallah, em 17 de março de 2010”.
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PARECER: pela aprovação.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 3.410/12 – Do Sr. Nilson Leitão – que “acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei nº 12.513, de
26 de outubro de 2011, para assegurar transporte escolar aos beneficiários da Bolsa-Formação Estudante do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)”.
RELATOR: Deputado GIVALDO VIEIRA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.350/13 – Do Senado Federal – Cristovam Buarque – (PLS 344/2012) – que “altera o art. 25
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para garantir aos idosos a oferta de cursos e
programas de extensão pelas instituições de educação superior”. (Apensados: PL 5112/2013 e PL 7850/2014)
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 5112/2013, e do PL 7850/2014, apensados.
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PROJETO DE LEI Nº 7.552/14 – Do Senado Federal – Blairo Maggi – (PLS 284/2012) – que “acrescenta parágrafo
único ao art. 65 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
para instituir residência pedagógica para os professores da educação básica”.
RELATORA: Deputada KEIKO OTA.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 34/15 – Do Sr. Max Filho – que “propõe que a Comissão de Educação
realize ato de fiscalização e controle no Programa de Apoio à Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, a fim de acompanhar a reestruturação e expansão das universidades federais no País”.
RELATOR: Deputado BETINHO GOMES.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação.
PROJETO DE LEI Nº 977/11 – Do Sr. Fernando Jordão – que “torna obrigatório o treinamento dos funcionários
que trabalhem no controle de entrada e saída das unidades de ensino”.
RELATOR: Deputado CELSO JACOB.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.550/13 – Do Sr. Onyx Lorenzoni – que “institui o Programa Creche para Todos, autorizando os governos dos Estados, Municípios e Distrito Federal a firmarem convênios com instituições privadas de
atendimento a crianças de 0 a 3 anos, para aquisição de vagas, objetivando o atendimento aos excedentes da
rede pública, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SERGIO VIDIGAL.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Izalci, em 04/11/2015.
PROJETO DE LEI Nº 7.014/13 – Do Sr. Ademir Camilo – que “dá nova redação ao art. 64 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”.
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Kaio Maniçoba, Pedro Uczai e Sergio Vidigal, em 06/05/2015.
PROJETO DE LEI Nº 8.174/14 – Do Sr. Thiago Peixoto – que “altera o § 1º do art. 11 da Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALIEL MACHADO.
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Pedro Uczai, Professora Dorinha Seabra Rezende e Rogério Marinho, em 14/10/2015.
O Deputado Pedro Uczai apresentou voto em separado em 20/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 705/15 – Da Sra. Rejane Dias – que “altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para tratar da disponibilidade de infraestrutura desportiva nos estabelecimentos de ensino públicos e privados” (Apensado: PL 2165/2015 (Apensado: PL 2889/2015))
RELATOR: Deputado ORLANDO SILVA.
PARECER: pela aprovação do PL 2889/2015, com substitutivo, e pela rejeição do PL 705/2015, principal, e do
PL 2165/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 828/15 – Do Sr. Alfredo Kaefer – que “autoriza o Poder Executivo a adotar procedimentos legais
e administrativos para ampliar e diversificar as atividades acadêmicas da Universidade Federal do Paraná – UFPR,
de modo a incorporar o atendimento acadêmico realizado pelas universidades estaduais do Estado do Paraná”.
RELATOR: Deputado MAX FILHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.414/15 – Do Sr. Vander Loubet – que “torna obrigatória a manutenção de exemplar do
Estatuto da Criança e do Adolescente nas escolas e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.427/15 – Do Sr. Carlos Sampaio – que “altera o art. 3º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CAIO NARCIO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Pedro Uczai, em 02/12/2015.
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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”
RELATOR: Deputado IZALCI.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.439/15 – Do Sr. Merlong Solano – que “altera o § 2o do art. 10 e acrescenta parágrafo único ao art. 11 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007”
RELATOR: Deputado BACELAR.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.545/15 – Do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, de forma a dispor sobre a obrigação de que os estabelecimentos de ensino notifiquem pai, mãe ou
responsáveis legais acerca das faltas injustificadas dos educandos e sobre a obrigatoriedade de presença de
psicólogos nas escolas públicas de educação básica”. (Apensado: PL 1695/2015)
RELATORA: Deputada PROFESSORA MARCIVANIA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1695/2015, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.568/15 – Do Sr. Delegado Waldir – que “acrescenta parágrafo único ao artigo 30 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e do direito social
à educação, para assegurar o funcionamento de creches noturnas como bem socioeducacional”.
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.874/15 – Do Sr. Victor Mendes – que “altera a redação do parágrafo único do art. 3º e os
artigos 5º e 7º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”.
RELATOR: Deputado KAIO MANIÇOBA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.001/15 – Do Sr. Luciano Ducci – que “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”.
(Apensado: PL 2162/2015)
RELATOR: Deputado GIVALDO VIEIRA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 2162/2015, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.546/15 – Do Sr. Vinicius Carvalho – que “altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
para permitir que as Universidades possam fixar seus currículos com o auxílio dos Conselhos de Fiscalização
Profissional”.
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.721/15 – Do Sr. Damião Feliciano – que “altera a Lei nº Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Garante a oferta sistemática de classes de Educação de Jovens e Adultos – EJA, em
todos os segmentos e, em, no mínimo, dois turnos.
RELATOR: Deputado SERGIO VIDIGAL.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.973/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “acrescenta inciso ao art. 23 da Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006, para conferir ao juiz poderes para determinar a matrícula dos dependentes de mulheres
vítimas de violência doméstica ou familiar, em escolas próximas do novo domicílio, em caso de necessidade
de afastamento do lar”. (Apensado: PL 3370/2015)
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 3370/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 3.042/15 – Do Sr. Mandetta – que “altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para ampliar os recursos disponíveis para a educação especial”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PARECER: pela aprovação.

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

173

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 10/12/2015)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.650/15 – Do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “reduz as alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas decorrentes da venda de produtos destinados à merenda escolar”.
RELATOR: Deputado ANGELIM.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 479/15 – Do Sr. João Daniel – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), para dispor sobre educação em tempo integral”. (Apensados: PL
552/2015, PL 542/2015 (Apensados: PL 1181/2015 (Apensado: PL 3226/2015) e PL 3789/2015) e PL 707/2015)
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
COMISSÃO DO ESPORTE
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 14h
A – Reunião Deliberativa:
Inauguração da Galeria de Presidentes da Comissão do Esporte.
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 92/15 – Do Sr. Fábio Sousa – que “requer a realização de audiência pública conjunta com a
Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), a Comissão de Educação (CE) e a Comissão
de Cultura (CCULT) para discutir o tema “Inclusão dos jogos eletrônicos como atividade de esporte e cultura””.
OBS: a pauta definitiva estará disponível no dia 08/12, a partir das 18h.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO
DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 14h30min
A – Audiência Pública:
“A organização da segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, com ênfase na prevenção de atos terroristas, tendo em vista os recentes ataques na França, incluindo os preparativos para a abertura e encerramento dos Jogos”
Requerimentos: 86; 90 e 91/2015 (CESPO); 163/2015 (CFFC)
Iniciativa: Deputados Ezequiel Teixeira, Altineu Côrtes, Fabio Reis, João Derly, Alexandre Valle, Marcelo Matos,
Afonso Hamm, Danrlei de Deus Hinterholz e Vicente Cândido
Convidados:
 Andrei Augusto Passos Rodrigues, Secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos do Ministério
da Justiça e representando a Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Olímpicos
Rio 2016 – COESRIO 2016;
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 Vera Cíntia Álvarez, Embaixadora Coordenadora-Geral de Intercâmbio e Cooperação Esportiva do Ministério
Relações Exteriores;
 Luiz Felipe Linhares Gomes, General de Divisão Chefe da Assessoria Especial para Grandes Eventos do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;
 Leandro Daiello Coimbra, Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal – DPF; *
 Roberto Alzir Dias Chaves, Subsecretário Extraordinário de Grandes Eventos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro; *
 Wilson Roberto Trezza, Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN;
 Cel. Wanius de Amorim, Superintende Extraordinário para Grandes Eventos da Secretaria de Defesa Civil do
Estado do Rio de Janeiro;
 Cel Roberval Ferreira França, Gerente Geral de Integração de Segurança do Comitê Organizador dos Jogos
Olímpico e Paralímpicos Rio 2016;
 Marcelo Pedroso, Presidente da Autoridade Pública Olímpica – APO. *
*presença NÃO confirmada
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.196/15 – Do Sr. André Figueiredo – que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, para
repassar percentual de direito de arena a entidade representativa dos árbitros”.
RELATOR: Deputado EVANDRO ROMAN.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 10h
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 146/15 – Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional –
(MSC 389/2014) – que “aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para a Criação de um Escritório de Coordenação dessa Organização no Brasil,
assinado em Genebra, em 2 de outubro de 2009, e da Emenda ao Artigo IV desse Acordo, celebrada por troca
de Notas entre a Delegação Permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a OMPI, em 27
de setembro de 2011”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
PRIORIDADE
MENSAGEM Nº 379/15 – Do Poder Executivo – (AV 443/2015) – que “ Encaminha proposta de alteração do Decreto Legislativo nº 277, de 18 de dezembro de 2014. que “Fixa o subsídio para a Presidenta e o Vice-Presidente
da República e para os Ministros de Estado e revoga os Decretos Legislativos nº 805, de 20 de dezembro de
2010, e 210, de 1º de março de 2013””.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.266/05 – Da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 122/2005) – que “altera os artigos 10 e 13 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, “ que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.””
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EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Assegura ao idoso de baixa renda a gratuidade na utilização de banheiros públicos;
autoriza o Ministério Público ou o próprio idoso a ajuizar ação de execução de alimentos, possibilita o abatimento junto ao imposto de renda da transação homologada pelo Ministério Público.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família (CSSF); e, no mérito, pela aprovação do Projeto e do Substitutivo da CSSF, com subemenda.
Vista ao Deputado Vignatti, em 07/05/2008.
PROJETO DE LEI Nº 472/07 – Do Senado Federal – CPI dos Bingos – (PLS 278/2006) – que “autoriza os Estados
Federados e o Distrito Federal a explorar loterias”.
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
O Deputado Carlos Willian apresentou voto em separado em 29/10/2007.
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 07/11/2007.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 01/07/2015
PROJETO DE LEI Nº 4.000/12 – Do Senado Federal – Lídice da Mata – (PLS 636/2011) – que “dispõe sobre a possibilidade de amortização ou liquidação antecipada de operações de crédito e de arrendamento mercantil”.
(Apensado: PL 1150/2011 (Apensado: PL 3509/2012 (Apensados: PL 6117/2013, PL 6613/2013 (Apensado: PL
7557/2014) e PL 7995/2014)))
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 4.000/2012 e dos PL’s nºs
3.509/2012, 6.117/2013, 6.613/2013, 7.995/2014 e 7.557/2014, apensados, e da emenda apresentada na Comissão de Defesa do Consumidor (CDU) e pela adequação financeira e orçamentária do PL nº 1.150/2011,
apensado; na forma do Substitutivo, e, no mérito, pela aprovação do PL nº 4.000/2012 e dos PL’s nº 1.150/2011,
3.509/2012, 6.117/2013, 6.613/2013, 7.995/2014 e 7.557/2014, apensados, e da emenda apresentada na CDU,
com Substitutivo.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 541/09 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Extingue a subrogação no dever de pagar impostos daqueles que adquirem bens
imóveis no caso de alienações realizadas no curso de processos de falência e de recuperação judicial; estabelece normas para realização de lançamento, para confissão de dívida do sujeito passivo; fixa prazo para extinção
de direitos da Fazenda Pública e a prescrição para a cobrança de crédito tributário.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
Vista ao Deputado Pepe Vargas, em 11/11/2015.
Retirado de pauta a pedido do Deputado Enio Verri, em 18/11/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 28/10/2015
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 28/10/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
Parecer lido pelo Deputado Hildo Rocha, em 11/11/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 107/07 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe sobre o prazo decadencial
do direito de pleitear restituição do indébito tributário, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 5.172, de 1966.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Pedro Eugênio, em 21/11/2007.
O Deputado Pedro Eugênio apresentou voto em separado em 28/11/2007.
Retirado de pauta a pedido do Deputado Enio Verri, em 18/11/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/11 – Do Sr. Reguffe – que “altera o inciso I do art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para incluir informações pormenorizadas nos meios eletrônicos de acesso público, acerca dos gastos públicos, especificando os valores pagos de cada produto ou serviço adquirido
pelos entes da Federação”. (Apensados: PLP 116/2011 e PLP 119/2011)
RELATOR: Deputado PASTOR FRANKLIN.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº
61/2011 e dos PLP’s nºs 116/2011 e 119/2011, apensados; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 61/2011 e
pela rejeição dos PLP’s nºs 116/2011 e 119/2011, apensados.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
Não Deliberado face o início da Ordem do Dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 100/11 – Do Sr. Domingos Sávio – que “altera o §1º do art. 2º da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, que “Dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971.”” (Apensado: PLP 241/2013)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Possibilita que os municípios que tenham disponibilidade de caixa depositem os
recursos nas cooperativas de crédito.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº
100/2011 e do PLP nº 241/2013, apensado; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 100/2011 e pela rejeição do
PLP nº 241/2013, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Evair de Melo e Pauderney Avelino, em 23/09/2015.
Parecer lido, em 23/09/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 571/10 – Da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 185/2009) – que
“acrescenta inciso IV ao § 3º do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional),
dispondo sobre a nota fiscal referente ao fornecimento de bens ou serviços a entidade integrante da Administração Direta, a autarquia e à fundação pública”. (Apensado: PLP 357/2013)
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº
571/2010 e do PLP nº 357/2013, apensado; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 571/2010 e pela rejeição do
PLP nº 357/2013, apensado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 578/10 – Do Sr. Júlio Delgado – que “altera o art. 56 da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Garante as disposições da lei sobre sociedades de propósito específico quando houver a regulamentação prevista pelo estatuto.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/11 – Do Sr. Otavio Leite – que “inclui art. 17-A e parágrafo no art. 65 e
altera a descrição da Subseção I da Seção I do Capítulo IV da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Define como obrigatória de caráter emergencial a despesa que estabeleça dotações
para perevenção de desastres.
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11/11 – Do Sr. Jaime Martins – que “altera a Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, para estabelecer a incidência de ICMS sobre operações de exportação de produtos
primários não renováveis”. (Apensado: PLP 94/2011)
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº 11/2011
e do PLP nº 94/2011, apensado; e, no mérito, pela rejeição do PLP nº 11/2011 e do PLP nº 94/2011, apensado.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/11 – Do Sr. Chico Alencar – que “altera a Lei Complementar nº 101,
04 de maio de 2000, de modo a estabelecer limites ao pagamento da dívida pública e ao prejuízo do Banco
Central do Brasil, condicionando estas despesas à realização de auditoria da dívida pública prevista na Constituição”. (Apensado: PLP 178/2012)
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº
41/2011 e do PLP nº 178/2012, apensado; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 41/2011, com emenda, e pela
rejeição do PLP nº 178/2012, apensado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 103/11 – Do Sr. João Rodrigues – que “institui o Estatuto da Microempresa
Rural e da Empresa Rural de Pequeno Porte”.
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/13 – Do Sr. Otavio Leite – que “acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, para que possam emitir títulos mobiliários nas condições que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 287/13 – Do Sr. Paulo Abi-Ackel – que “altera a Lei Complementar nº 129,
de 8 de janeiro de 2009, que “institui, na forma do art. 43 da Constituição Federal, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO estabelece sua missão institucional, natureza jurídica, objetivos, área
de atuação, instrumentos de ação, altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº
287/2013, do Substitutivo da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; e,
no mérito, pela aprovação do PLP nº 287/2013.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 328/13 – Do Poder Executivo – que “altera a Lei Complementar nº 110,
de 29 de junho de 2001, que institui contribuições sociais, autoriza créditos de complementos de atualização
monetária em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PLP nº 328/2013, das Emendas
de Plenário nºs 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013 e 5/2013 e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 328/2013, com Substitutivo, e pela rejeição
das Emendas de Plenário nºs 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013 e 5/2013 e do Substitutivo da CTASP.
O Deputado Afonso Florence apresentou voto em separado em 06/11/2013.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 343/13 – Do Sr. Assis Carvalho – que “dispõe sobre o imposto dos Estados
e do Distrito Federal sobre a propriedade de veículos automotores”. (Apensado: PLP 104/2015)
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº
343/13 e do Projeto de Lei Complementar nº 104/15, apensado; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 343/13
e do PLP nº 104/15, apensado, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 376/14 – Do Sr. Irajá Abreu – que “altera o art. 59 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Submete ao Poder Legisaltivo relatório detalhado do cálculo dos resultados fiscais,
para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre pelo Poder Executivo.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 402/14 – Do Sr. Guilherme Campos – que “altera a Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996, incluindo o §3º em seu artigo 6º para regulamentar o sistema de substituição
tributária”. (Apensado: PLP 441/2014)
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº
402/2014 e do PLP nº 441/2014, apensado; e, no mérito, pela rejeição do PLP nº 402/2014 e do PLP nº 441/2014,
apensado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 424/14 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “altera a Lei Complementar nº
89, de 18 de fevereiro de 1997, que Institui o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal – FUNAPOL”.
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI.
PARECER: pela compatibilidade financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 115/15 – Do Senado Federal – Blairo Maggi – (PLS 375/2011) – que “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”.
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 191/15 – Do Senado Federal – Romero Jucá – (PLS 501/2013) – que “altera
a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, para explicitar a incidência do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS) sobre o monitoramento e rastreamento de veículos e carga”.
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Fernando Monteiro e Hildo Rocha, em 03/12/2015.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 638/12 – Do Sr. Marcon – que “susta o Decreto nº 7.742, de 30 de maio
de 2012”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Decreto republicado no dia 4 de junho de 2012, que altera as tabelas de incidência
do IPI, PIS, Cofins para o setor de bebidas frias (refrigerante).
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.296/13 – Do Sr. Alfredo Kaefer – que “susta a aplicação da Instrução
Normativa RFB nº 1.397, de 16 de setembro de 2013, que “Dispõe sobre o Regime Tributário de Transição (RTT)
instituído pelo art. 15 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.””
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.473/14 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “susta a eficácia
da Instrução Normativa RFB n.º 1.453, de 24 de fevereiro de 2014, que altera a Instrução Normativa RFB nº 971,
de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação
das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e dá outras providências”. (Apensado: PDC 1507/2014)
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Decreto Legislativo
nº 1.473/2014 e do PDC nº 1.507/2014, apensado e, no mérito, pela aprovação do PDC nº 1.473/2014 e do PDC
nº 1.507/2014, apensado, com Substitutivo.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 228/15 – Do Sr. Julio Lopes – que “susta, nos termos do art. 49, V, da
Constituição a Portaria Interministerial nº 704, de 31 de agosto de 2015, que “Atualiza Monetariamente a Taxa
de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos””.
RELATOR: Deputado BRUNO COVAS.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
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B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 6.354/09 – Do Senado Federal – César Borges – (PLS 334/2006) – que “revoga o inciso I do §
3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para permitir que o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física possa ser objeto de compensação com débitos
tributários do contribuinte”. (Apensados: PL 6500/2006 (Apensado: PL 7319/2006), PL 7466/2010 e PL 4945/2013)
RELATOR: Deputado WALTER ALVES.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 6.354/2009 e dos
PL’s nºªs 6.500/2006, 7.319/2006, 7.466/2010 e 4.945/2013, apensados; e, no mérito, pela aprovação do PL nº
6.500/2006, apensado, e pela rejeição do PL nº 6.354/2009 e dos PL’s nºs 7.319/2006, 7.466/2010 e 4.945/2013,
apensados.
Parecer lido, em 28/10/2015
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, em 11/11/2015
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 28/10/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.917/08 – Do Senado Federal – Expedito Júnior – (PLS 11/2008) – que “altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, com o fim de incentivar a abertura das escolas públicas nos finais de semana,
feriados e períodos de recesso, para a oferta de atividades culturais, esportivas, de lazer e de reforço escolar,
bem como acrescenta dispositivo à Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, com o propósito
de ampliar o alcance do Programa Nacional de Alimentação Escolar”.
RELATORA: Deputada LEANDRE.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto, na forma do Substitutivo
da Comissão de Educação e Cultura.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 5.503/05 – Do Senado Federal – Roberto Saturnino – (PLS 199/2003) – que “dispõe sobre a
destinação a ser dada aos valores relativos às cotas de fundos de investimento em títulos e valores mobiliários
representativas de fundos fiscais criados pelo Decreto-Lei nº 157, de 10 de fevereiro de 1967, não-resgatadas
por seus respectivos titulares”. (Apensado: PL 4636/2012)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Destinando as cotas ao Fundo Residual 157; revogando a Lei nº 7.482, de 1986.
RELATOR: Deputado WALTER ALVES.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 5.503/2005, do PL nº 4.636/2012,
apensado, e das Emendas nºs 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005, e 1/2011, apresentada na CFT; e, no mérito, pela
aprovação do PL nº 5.503/2005, do PL nº 4.636/2012, apensado, e da Emenda nº 1/2011, apresentada na CFT,
com Substitutivo, e pela rejeição das emendas nºs 1/2005, 2/2005, 3/2005 e 4/2005, apresentada na CFT.
PROJETO DE LEI Nº 3.429/08 – Do Poder Executivo – (MSC 286/2008) – que “dispõe sobre a criação das Funções
Comissionadas do Poder Executivo – FCPE, e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para dispor sobre
a remuneração das FCPE”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Extingue os cargos em comissão DAS-1 a DAS-5, concede auxílio-moradia ao servidor ocupante de FCPE de níveis 4 e 5.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto, com emendas, e pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária das Emendas nºs 1/08 e 2/08 da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público.
PROJETO DE LEI Nº 7.421/10 – Do Senado Federal – Expedito Júnior – (PLS 46/2008) – que “estabelece a obrigatoriedade da neutralização das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da realização da Copa do
Mundo de Futebol no Brasil, em 2014”.
RELATOR: Deputado ANDRES SANCHEZ.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do projeto e do Substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável.
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PROJETO DE LEI Nº 1.516/11 – Do Senado Federal – Marisa Serrano – (PLS 514/2009) – que “altera a Lei nº 11.438,
de 29 de dezembro de 2006, que “dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter
desportivo e dá outras providências”, para dar preferência a projetos vinculados a escolas de educação básica
das redes públicas de ensino”. (Apensado: PL 3921/2012)
RELATOR: Deputado ELIZEU DIONIZIO.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 1.516/2011, do PL
nº 3.921/2012, apensado, do Substitutivo da Comissão de Educação e do Substitutivo da Comissão de Turismo e Desporto; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 1.516/2011 e do PL nº 3.921/2012, apensado, na forma
do Substitutivo da CTD.
PROJETO DE LEI Nº 2.124/11 – Do Sr. Valadares Filho – que “altera a Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 2011, que
institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) para instituir a obrigatoriedade de contratação
de jovens de 18 a 29 anos”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.999/12 – Do Senado Federal – Lindbergh Faria – (PLS 506/2011) – que “acrescenta art.
29-A à Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e estabelece que, para a fruição dos benefícios fiscais relativos à realização da Copa das Confederações Fifa 2013, da Copa do Mundo Fifa 2014 e dos Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos Rio 2016, a pessoa jurídica deverá destinar o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) dos
seus cargos a pessoas com deficiência”. (Apensado: PL 1667/2011)
RELATOR: Deputado ANDRES SANCHEZ.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.999/2012, do PL nº
1.667/2011, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e, no mérito,
pela aprovação do PL nº 3.999/2012, do PL nº 1.667/2011, apensado, e do Substitutivo da CTASP, com subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 5.336/13 – Do Senado Federal – Ciro Nogueira – (PLS 257/2011) – que “acrescenta art. 6º-A
à Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, a fim de estabelecer a gratuidade na primeira emissão do documento de
identificação do Registro de Identidade Civil”.
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.030/15 – Do Poder Executivo – que “altera a tabela de vencimento básico e reabre o prazo para opção de ingresso no Quadro em Extinção de Combate às Endemias de que trata a Lei nº 13.026, de 3
de setembro de 2014”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 5.413/13 – Do Sr. Jorginho Mello – que “dispõe sobre a concessão do Selo Estabelecimento
Sustentável”.
RELATOR: Deputado BRUNO COVAS.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária.
Vista ao Deputado Enio Verri, em 23/09/2015.
Parecer lido, em 23/09/2015
Retirado de pauta, de ofício, em 30/09/2015, 14/10/2015 e 04/11/2015
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, em 11/11/2015
Não Deliberado, em 07/10/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 28/10/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.788/11 – Do Sr. Mendonça Filho – que “dispõe sobre a restrição de financiamento de operações de concentração econômica pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA.
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PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião, em 16/09/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 19/08/2015, 26/08/2015, 02/09/2015, 14/10/2015,
25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 28/10/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
Retirado de pauta, de ofício, em 23/09/2015 e 04/11/2015
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, em 11/11/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 23/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 7.353/10 – Do Sr. Marcos Montes – que “altera a Lei nº 11.340, 07 de agosto de 2006, que
“Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.”” (Apensado: PL 1855/2011)
RELATORA: Deputada LEANDRE.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 1.855/11, apensado, e pela
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do PL nº 7.353/10 e do Substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 7.525/10 – Da Sra. Elcione Barbalho – que “dispõe sobre a constituição de reserva para fazer
frente a eventuais danos ambientais e sócio-econômico causados por vazamento de petróleo ou de gás natural
decorrente de acidente ou falha de operação em equipamentos para exploração e produção de hidrocarbonetos”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE BALDY.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição.
Retirado de pauta de ofício, em 04/11/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 11/11/2015, 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 28/10/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 88/11 – Do Sr. Weliton Prado – que “dispõe sobre a inclusão de municípios do Estado de
Minas Gerais na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Inclui municípios mineiros que integram a microrregião do médio Rio das Velhas na
área de abrangência da ADENE.
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e no mérito pela aprovação.
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 01/10/2015, 15/10/2015, 11/11/2015, 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
Não Deliberado face o início da Ordem do Dia do Plenário, em 08/10/2015
Retirado de pauta, de ofício, em 29/10/2015
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Enio Verri, em 13/05/2015
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, em 28/04/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – Do Sr. Otavio Leite – que “cria incentivos para a abertura e funcionamento da
“Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para Economia Verde”, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto, na forma do Substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, no mérito, pela aprovação do Projeto na forma do Substitutivo da CMADS.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 11/11/2015, 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 4.361/12 – Da Sra. Telma Pinheiro e outros – que “altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de
1999, para direcionar parte dos Recursos obtidos pela aplicação das multas ambientais, à Implementação das
Políticas públicas e Ações em Educação Ambiental”. (Apensado: PL 4472/2012)
RELATORA: Deputada LEANDRE.
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PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.361/2012, com emenda, e do PL nº
4.472/2012, apensado, com emenda.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 4.632/12 – Do Sr. Sarney Filho – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e dá outras
providências””.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e das emendas da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia.
Não Deliberado, em 07/10/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 14/10/2015, 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 28/10/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
Retirado de pauta de ofício por 15 dias, em 04/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 4.643/12 – Da Sra. Bruna Furlan – que “autoriza a criação de Fundo Patrimonial (endowment
fund) nas instituições federais de ensino superior”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.250, de 1995 e a Lei nº 9.249, de 1995.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e das Emendas nºs 1/2013 e 2/2013 da Comissão de Educação; na forma do Substitutivo; e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 1/2013 da
CE, com Substitutivo, e pela rejeição da Emenda nº 2/2013 da CE.
Retirado de pauta por 15 dias a pedido da autora, em 04/11/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 5.649/13 – Da Sra. Erika Kokay – que “acrescenta art. à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a
fim de obrigar as empresas contratadas pela administração pública para os serviços de limpeza de ruas e coleta de
lixo a prover horário e local específicos para que seus trabalhadores façam suas refeições, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 7.184/14 – Do Sr. Paulo Magalhães – que “isentam os Municípios da comprovação de adimplência nas liberações de verba nos estados de emergência”.
RELATOR: Deputado RAFAEL MOTTA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 2.233/07 – Do Sr. Cristiano Matheus – que “altera o art. 4º da Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, para ampliar os parcelamentos de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS das
entidades sem fins econômicos para trezentas e sessenta prestações mensais”. (Apensado: PL 3592/2008)
RELATOR: Deputado JUNIOR MARRECA.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.233/2007 e do PL
nº 3.592/2008, apensado, e pela pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família; e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.233/2007
e do PL nº 3.592/2008, apensado, com Substitutivo.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015
Retirado de pauta a pedido do relator, em 02/12/2015
PROJETO DE LEI Nº 7.719/14 – Do Sr. Rubens Bueno – que “altera a legislação tributária facultando que as mercadorias
vendidas com fim específico de exportação sejam enviadas às empresas exportadoras ou às zonas alfandegárias”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera o Decreto-lei nº 1.248, de 1972.
RELATOR: Deputado JUNIOR MARRECA.

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

183

PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) e, no mérito, pela aprovação do Projeto,
com Substitutivo, e pela rejeição do Substitutivo da CDEIC.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015
Retirado de pauta a pedido do relator, em 02/12/2015
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.
PARECER: a proferir.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 25/11/2015 e 02/12/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.777/11 – Do Sr. Missionário José Olimpio – que “dispõe sobre a destinação de recursos
do Programa Dinheiro Direto na Escola à instalação, melhoria e manutenção de laboratórios para estudo de
ciências e ensino técnico em escolas públicas da rede pública de educação básica”.
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão de Educação e Cultura.
Vista ao Deputado Afonso Florence, em 16/10/2013.
Não Deliberado, em 09/09/2015 e 07/10/2015
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião, em 16/09/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 19/08/2015, 26/08/2015, 02/09/2015 e 14/10/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 28/10/2015
Retirado de pauta a pedido do relator, em 02/12/2015
Retirado de pauta de ofício, em 04/11/2015
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, em 11/11/2015
Retirado de pauta pelo Relator, em 23/09/2015
Retirado de pauta por 15 dias, em 23/09/2015
PROJETO DE LEI Nº 4.302/12 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Assegura ao contratado o direito de suspender o cumprimento de suas obrigações, assim
que verificado qualquer atraso no pagamento da obra, serviço ou fornecimento contratado pelo Poder Público.
RELATORA: Deputada LEANDRE.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 02/12/2015
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”.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária.
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 02/12/2015
PROJETO DE LEI Nº 291/15 – Do Sr. Valmir Assunção – que “estabelece a obrigatoriedade de repasses automáticos de recursos da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações locais para recuperação das áreas atingidas por desastre natural”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 12.340, de 2010.
RELATOR: Deputado BRUNO COVAS.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto; e, no mérito, pela aprovação do Projeto, com Substitutivo.
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 02/12/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.311/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “acrescenta incisos I e II, ao art. 3º, da Lei Federal
nº 10.754, de 31 de outubro 2003”.
RELATORA: Deputada SORAYA SANTOS.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto, na forma do Substitutivo; e, no mérito, pela
aprovação do Projeto, com Substitutivo.
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 02/12/2015
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PROJETO DE LEI Nº 488/07 – Do Sr. Edinho Bez – que “reduz a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da venda de carvão coque nacional”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera as Leis nº 10.637, de 2002 e nº 10.833, de 2003.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 488/2007 e do Substitutivo da Comissão de Minas e Energia; e, no mérito, pela rejeição do PL nº 488/2007 e do Substitutivo da CME.
PROJETO DE LEI Nº 2.060/07 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o art. 1º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de
2004, que “Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário,
Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de
1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências””.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece no preâmbulo da Lei nº 10.931, de 2004, o objetivo de instituir e regulamentar os requisitos, as características e demais regras relativas à circulação da Letra de Crédito Imobiliário
(LCI), da Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), e da Cédula de Crédito Bancário (CCB).
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.569/08 – Do Sr. Eduardo Cunha – que “determina aos estabelecimentos bancários situados em todo território nacional a instalação de assentos para os usuários que estiverem no aguardo da vez de
serem atendidos pelo caixa”. (Apensados: PL 4100/2008 e PL 5033/2009)
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.569/2008 e
do PL nº 5.033/2009, apensado, pela inadequação financeira e orçamentária do PL nº 4.100/2008, apensado,
do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor e das Emendas nºs 01/2010 e 01/2011 apresentadas
na Comissão de Finanças e Tributação; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 3.569/2008 e pela rejeição do PL
5.033/2009, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 993/11 – Do Sr. Giovani Cherini – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 2002, com o objetivo de estabelecer autorização à Caixa Econômica Federal, ouvido o Conselho Curador
do FGTS, a efetuar crédito de valores de que dispõe a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, nas contas vinculadas de que trata o § 3º do art. 14 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990”. (Apensado: PL 3038/2011)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Concede ao empregador o direito de receber o complemento de atualização monetária na conta de não-optante ao regime de FGTS.
RELATOR: Deputado SUBTENENTE GONZAGA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 993/2011, do PL
nº 3.038/2011, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e, no
mérito, pela aprovação do PL nº 993/2011 e do PL nº 3.038/2011, apensado, na forma do Substitutivo da CTASP.
PROJETO DE LEI Nº 1.360/11 – Do Sr. Rodrigo de Castro – que “altera as Leis nº 9.613, de 03 de março de 1998;
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para ampliar as fontes de recursos
e itens de cobertura do Fundo Nacional de Segurança Pública; e destacar, aos municípios, parte dos recursos
para aplicação direta em projetos locais de segurança pública”. (Apensado: PL 1557/2011)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei 1.360/2011, do PL
1.557/2011, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
(CSPCCO), com Substitutivo; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 1.360/2011, do PL 1.557/2011, apensado, e
do Substitutivo da CSPCCO, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.496/11 – Do Sr. Weliton Prado – que “altera o parágrafo único do art. 18 da Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece que a Secretaria da Receita Federal disponibilizará código de segurança para
que o contribuinte tenha acesso a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física para retificação da declaração.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição.
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PROJETO DE LEI Nº 3.687/12 – Do Sr. Irajá Abreu – que “altera o inciso I do art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins”, e acrescenta
novo inciso III ao art. 37 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com o objetivo de agilizar a abertura e o
encerramento de empresas no País”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Acrescenta o instrumento original de transformação societária, alteração de capital,
incorporação, cisão e fusão para fins de andamento do processo de pedido de arquivamento ou extinção das
empresas e autoriza convênio com os Conselho Regionais de Contabilidade para que os contabilistas efetuem
a inscrição de entidades no CNPJ, bem como exame e guarda de documentos.
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição.
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 24/06/2015 e 01/07/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.689/12 – Do Sr. Irajá Abreu – que “dispõe sobre o florestamento das faixas laterais de domínio das rodovias”.
RELATOR: Deputado GUILHERME MUSSI.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária.
PROJETO DE LEI Nº 3.866/12 – Do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre a proibição de cobrança, pelas instituições educacionais, de taxas de emissão e registro de diplomas e outros documentos comprobatórios acadêmicos e escolares”. (Apensados: PL 4068/2012 e PL 5480/2013)
RELATOR: Deputado WALTER ALVES.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.866/2012,
dos PL’s nºs 4.068/2012 e 5.480/2013, apensados, e do Substitutivo da Comissão de Educação (CE); e, no mérito, pela aprovação do PL nº 3.866/2012 e do Substitutivo da CE, com submenda, e pela rejeição dos PL’s nºs
4.068/2012 e 5.480/2013, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 4.377/12 – Do Sr. Alceu Moreira – que “altera os artigos 3º e 3º-A da Lei nº 8.427, de 27 de
maio de 1992”.
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.515/12 – Do Sr. Professor Victório Galli – que “altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de
1991, que dispõe sobre a política agrícola”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Isenta as Áreas de Preservação Permanentes e as Reservas Legais de pagamento do ITR.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto, da Emenda nº 01/2012
apresentada na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e do
Substitutivo da CAPADR; e, no mérito, pela aprovação do Projeto e pela rejeição da Emenda nº 1/2012 apresentada na CAPADR e do Substitutivo da CAPADR.
PROJETO DE LEI Nº 4.961/13 – Do Sr. Zé Silva – que “altera o art. 10 da Lei nº 9.690, de 15 de julho de 1998, que
define as diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Inclui na área de atuação da Sudene todos os municípios da região norte de Minas
Gerais.
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; e, no mérito, pela aprovação do
Projeto, na forma do Substitutivo da CINDRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.036/13 – Do Sr. Valadares Filho – que “altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006,
para dispor sobre o período e os limites para a dedução do imposto de renda devido, dos valores despendidos
a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos”.
RELATOR: Deputado PASTOR FRANKLIN.
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PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto, na forma do Substitutivo, e
das Emendas nºs 1/2013 e 2/2013 apresentadas na Comissão de Turismo e Desporto (CTUR); e, no mérito, pela
aprovação do Projeto, com Substitutivo, e pela rejeição das Emendas nºs 1/2013 e 2/2013 da CTUR.
PROJETO DE LEI Nº 5.094/13 – Do Sr. Tiririca – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009,
que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e dá outras providências, para equiparar à habitação popular o trailer e o motor home usados por populações itinerantes”.
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.279/13 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “altera a lei que Regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, Lei nº 11.101, de 2005, incluindo disposições para que o produtor rural no regime jurídico empresarial possa requerer recuperação judicial”.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) e, no mérito, pela rejeição do Projeto e
do Substitutivo da CDEIC.
A Deputada Tereza Cristina apresentou voto em separado em 26/11/2015.
PROJETO DE LEI Nº 6.322/13 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe sobre a emissão de debêntures por sociedades limitadas”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC); e, no mérito, pela aprovação do Projeto,
na forma do Substitutivo da CDEIC.
PROJETO DE LEI Nº 6.608/13 – Do Sr. Nelson Marquezelli – que “altera a Lei nº 12.869, de 15 de outubro de 2013,
acrescentando o inciso VII ao art. 3º”.
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 7.171/14 – Do Sr. Mendonça Filho – que “estabelece a obrigatoriedade de identificação das
doações realizadas às pessoas físicas”.
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 7.965/14 – Do Sr. Valmir Assunção – que “modifica a redação dos artigos 3º e 10 da Lei nº
4.829, de 5 de novembro de 1965, para incluir como objetivo específico do crédito rural a produção de produtos agropecuários destinados à alimentação humana”.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 84/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210 de 11
de julho de 1984) para restringir os depósitos em contas bancárias relacionadas à remuneração e benefícios
previdenciários inerentes à condição do presidiário”.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 84/2015 e da
emenda da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO); e, no mérito, pela aprovação do PL nº 84/2015 e da emenda da CSPCCO.
PROJETO DE LEI Nº 306/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “dispõe sobre o “abono” seguro de vida e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
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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 JOAQUIM PASSARINHO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) e; no mérito, pela aprovação do Projeto
e do Substitutivo da CDEIC, com submenda subsitutiva.
PROJETO DE LEI Nº 2.281/15 – Do Sr. Jutahy Junior – que “altera o art. 9º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000,
que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera o art. da Lei nº 9964, de 2000, para vetar a exclusão de pessoas jurídicas, de
boa fé, do Programa de Recuperação Fiscal.
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Fernando Monteiro, em 03/12/2015.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 10/12/2015)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.783/12 – Do Sr. Paulo Magalhães – que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional de
Apoio à Saúde do Atleta – PNASA”.
RELATOR: Deputado JOAQUIM PASSARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.230/09 – Do Poder Executivo – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.984, de 17 de julho
de 2000, que “dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, e dá outras providências”, cria cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS, Funções Comissionadas no Banco Central do Brasil e altera o Anexo IV da Lei nº 9.650, de
27 de maio 1998, que “dispõe sobre o Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil e dá outras
providências”, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PROJETO DE LEI Nº 5.733/09 – Do Senado Federal – Marcelo Crivella – (PLS 23/2004) – que “altera, com vistas
a fomentar a utilização da energia solar, a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para instituir diretriz a ser observada pelos Municípios, e a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, para condicionar a
obtenção de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)”. (Apensados: PL 7678/2006
(Apensados: PL 1484/2007, PL 1724/2007 e PL 3173/2008), PL 6250/2009 (Apensado: PL 242/2011), PL 7231/2010
e PL 1859/2011 (Apensado: PL 2952/2011))
RELATORA: Deputada TIA ERON.
PROJETO DE LEI Nº 5.569/13 – Do Sr. Alexandre Leite – que “altera a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
retirando a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e
comercialização de petróleo e seu derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível – Cide
sobre a importação e comercialização no mercado interno de gasolina e querosene de aviação”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 7.512/14 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “anula débitos tributários oriundos de multas que
especifica”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 364/15 – Do Sr. Marco Antônio Cabral – que “altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro 2006,
que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências”. (Apensados: PL 505/2015, PL 929/2015, PL 1532/2015, PL 1960/2015 e PL 2538/2015)
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
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PROJETO DE LEI Nº 532/15 – Do Sr. Lelo Coimbra – que “modifica os arts. 7º, 9º, 16 e 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, alterada pela Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001”. (Apensados: PL 2125/2015 e PL 2342/2015)
RELATORA: Deputada TEREZA CRISTINA.
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 JUNIOR MARRECA.
PROJETO DE LEI Nº 1.071/15 – Do Sr. Fábio Sousa – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho 2009, para dispor
sobre investimento em política de moradia estudantil e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.043/15 – Do Sr. Hildo Rocha – que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta os fundos constitucionais, para incluir na área considerada como semiárido
os municípios localizados no Baixo Parnaíba, no Estado do Maranhão”
RELATOR: Deputado ALEXANDRE BALDY.
PROJETO DE LEI Nº 2.992/15 – Do Sr. Ronaldo Carletto – que “altera a Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013,
com o objetivo de estimular a liquidação ou a renegociação de dívidas oriundas de crédito rural de responsabilidade de cacauicultores”.
RELATOR: Deputado BEBETO.
PROJETO DE LEI Nº 3.736/15 – Do Sr. João Gualberto – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 8.906, de 4 de julho
de 1994, para dispor sobre o escritório de advogados sócios e o advogado associado”
RELATOR: Deputado WALTER ALVES.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 2.104/11 – Do Sr. Diego Andrade – que “altera o § 1º do art. 1º da Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007, que dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase que
foram submetidas a isolamento e internação compulsórios, para permitir a transmissão do benefício aos dependentes hipossuficientes”. (Apensados: PL 2962/2011, PL 3303/2012, PL 4907/2012, PL 1929/2015 e PL 2330/2015)
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PROJETO DE LEI Nº 515/15 – Do Sr. Kaio Maniçoba – que “determina o fornecimento de milho em grãos dos
estoques públicos, com a concessão de subvenção econômica, às regiões da área de atuação da SUDENE afetadas por estiagem que tenham decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.351/15 – Do Sr. Alberto Fraga – que “institui o seguro de vida para policiais e bombeiros
militares, policiais civis, policiais federais e policiais rodoviários federais”
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PROJETO DE LEI Nº 2.097/15 – Do Sr. Alexandre Baldy – que “dispõe sobre a realização, registro e publicidade
de atos societários por meio eletrônico”.
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PROJETO DE LEI Nº 3.041/15 – Do Sr. Cesar Souza – que “acrescenta parágrafo ao artigo 3º da Lei nº 5.070, de 7
de julho de 1966, para destinar valores de multas e outras fontes de receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL – exclusivamente à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-15
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 870/11 – Do Sr. Giovani Cherini – que “dispõe acerca da veiculação de informes oficiais de
alerta à população sobre riscos causados por fenômenos meteorológicos”. (Apensado: PL 1229/2011)
RELATOR: Deputado DAVIDSON MAGALHÃES.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 7.922/14 – Do Defensoria Pública da União – que “dispõe sobre a estruturação do Plano
de Carreiras e Cargos dos Servidores da Defensoria Pública da União, fixa o valor de suas remunerações e dá
outras providências”
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
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 5.859/13 – Do Senado Federal – Randolfe Rodrigues – (PLS 549/2011) – que “acrescenta
alínea ao inciso II do caput do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução, da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), das despesas com a aquisição de livros técnicos
diretamente afeitos à profissão do contribuinte e com a aquisição de livros didáticos diretamente afeitos à
sua instrução e à dos seus dependentes”. (Apensados: PL 6552/2006 (Apensados: PL 7341/2006, PL 1029/2007
(Apensados: PL 426/2015 (Apensados: PL 1310/2015 (Apensado: PL 1551/2015) e PL 2038/2015 (Apensado:
PL 2083/2015)) e PL 2866/2015 (Apensado: PL 3349/2015)), PL 7153/2006 (Apensados: PL 1079/2007 e PL
4063/2008 (Apensado: PL 5142/2009)), PL 131/2007 (Apensados: PL 7475/2010, PL 3930/2012, PL 4055/2012,
PL 4257/2012, PL 5083/2013, PL 5407/2013, PL 5506/2013, PL 5598/2013, PL 5600/2013, PL 6782/2013, PL
6766/2013, PL 8012/2014, PL 1491/2015 e PL 3447/2015), PL 2106/2007, PL 2402/2007 (Apensados: PL 1674/2015
e PL 3397/2015), PL 3400/2008, PL 3591/2008 (Apensados: PL 5062/2009, PL 7074/2010, PL 2988/2011 e PL
1364/2015), PL 6973/2010 (Apensados: PL 1020/2011 e PL 1472/2011), PL 1364/2011 (Apensado: PL 7522/2014),
PL 2226/2011, PL 5137/2013 (Apensado: PL 2911/2015), PL 5300/2013, PL 5607/2013, PL 5873/2013, PL 8320/2014
(Apensado: PL 2047/2015), PL 164/2015 e PL 1289/2015) e PL 1482/2015)
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
REUNIÃO ORDINÁRIA
SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA DEBATER OS EFEITOS DA
“OPERAÇÃO LAVA-JATO” NA ECONOMIA E NO ÍNDICE DE EMPREGO NO BRASIL.
LOCAL: Sala da Presidência da CFFC, Anexo II, Ala A, 163
HORÁRIO: 08h45min
A – Reunião Deliberativa:
Votação do Relatório Final da Subcomissão.
O Relatório Final da Subcomissão, aprovado, será submetido à apreciação da Comissão na Reunião Deliberativa
Ordinária de 09.12.2015, às 11h, no Plenário 9.
REUNIÃO ORDINÁRIA
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DOS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016, NO RIO DE JANEIRO-RJ
LOCAL: Sala da Presidência da CFFC, Anexo II, Ala A, 163
HORÁRIO: 08h45min
A – Reunião Deliberativa:
Votação do Relatório 2015 da Subcomissão.
Observação: O Relatório 2015 da Subcomissão, aprovado, será submetido à apreciação da Comissão na Reunião Deliberativa Ordinária de 09.12.2015, às 11h, no Plenário 9.
REUNIÃO ORDINÁRIA
SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL NO BRASIL
LOCAL: Sala da Presidência da CFFC, Anexo II, Ala A, 163
HORÁRIO: 08h55min
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A – Reunião Deliberativa:
Votação do Relatório Final da Subcomissão.
Observação: O Relatório Final da Subcomissão, aprovado, será submetido à apreciação da Comissão na Reunião
Deliberativa Ordinária de 09.12.2015, às 11h, no Plenário 9.
REUNIÃO ORDINÁRIA
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO DAS
OPERAÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL ALUSIVAS AO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL,
NO INTUITO DE PROPOR MODIFICAÇÕES NORMATIVAS NO
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FISCAIS
LOCAL: Sala da Presidência da CFFC, Anexo II, Ala A, 163
HORÁRIO: 08h55min
A – Reunião Deliberativa:
Votação do Relatório 2015 da Subcomissão.
Observação: O Relatório 2015 da Subcomissão, aprovado, será submetido à apreciação da Comissão na Reunião Deliberativa Ordinária de 09.12.2015, às 11h, no Plenário 9.
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 09
HORÁRIO: 11h
A – Apreciação dos Relatórios Finais das Subcomissões Especiais:
– Operação Lava Jato, Recuperação de Ativos do HSBC e Telefonia;
Relatórios / 2015 das Subcomissões Permanentes:
– Jogos Olímpicos e Operação Zelotes (Polícia Federal).
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO
DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 14h30min
A – Audiência Pública:
“A organização da segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, com ênfase na prevenção de atos terroristas, tendo em vista os recentes ataques na França, incluindo os preparativos para a abertura e encerramento dos Jogos”
Requerimentos: 86; 90 e 91/2015 (CESPO); 163/2015 (CFFC)
Iniciativa: Deputados Ezequiel Teixeira, Altineu Côrtes, Fabio Reis, João Derly, Alexandre Valle, Marcelo Matos,
Afonso Hamm, Danrlei de Deus Hinterholz e Vicente Cândido
Convidados:
 Andrei Augusto Passos Rodrigues, Secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos do Ministério
da Justiça e representando a Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Olímpicos
Rio 2016 – COESRIO 2016;
 Vera Cíntia Álvarez, Embaixadora Coordenadora-Geral de Intercâmbio e Cooperação Esportiva do Ministério
Relações Exteriores;
 Luiz Felipe Linhares Gomes, General de Divisão Chefe da Assessoria Especial para Grandes Eventos do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;
 Leandro Daiello Coimbra, Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal – DPF; *
 Roberto Alzir Dias Chaves, Subsecretário Extraordinário de Grandes Eventos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro; *
 Wilson Roberto Trezza, Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN;
 Cel. Wanius de Amorim, Superintende Extraordinário para Grandes Eventos da Secretaria de Defesa Civil do
Estado do Rio de Janeiro;
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 Cel Roberval Ferreira França, Gerente Geral de Integração de Segurança do Comitê Organizador dos Jogos
Olímpico e Paralímpicos Rio 2016;
 Marcelo Pedroso, Presidente da Autoridade Pública Olímpica – APO. *
*presença NÃO confirmada
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 15
HORÁRIO: 10h
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 42/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “institui o Fundo da Zona Franca de
Manaus e autoriza deduzir do imposto de renda das pessoas jurídicas as doações efetuadas ao Fundo da Zona
Franca de Manaus; e altera o Decreto-Lei nº. 288 de 28 de fevereiro de 1967”.
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.516/13 – Do Sr. Moreira Mendes – que “altera a Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009,
que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União,
no âmbito da Amazônia Legal; para dispor sobre as etapas do Programa Terra Legal e dá outras providências”.
(Apensado: PL 8222/2014)
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO.
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda de Relator 1 da CAPADR, da Emenda de Relator 2 da CAPADR e do
PL 8222/2014, apensado, com Substitutivo, e pela rejeição da Emenda 1/2015 da CINDRA.
PROJETO DE LEI Nº 7.613/14 – Do Sr. Moreira Mendes – que “altera o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de
1967, que altera disposições da Lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957, e regula a Zona Franca de Manaus, para conceder isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados para armas e munições”.
RELATOR: Deputado ANGELIM.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.096/15 – Do Sr. João Arruda – que “cria área de livre Comércio no Município de Barracão,
no Estado do Paraná, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PARECER: pela rejeição.
A Deputada Simone Morgado apresentou voto em separado em 01/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.284/15 – Do Sr. Victor Mendes – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, que
dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – Codevasf, para incluir o
vale do rio Pericumã em sua jurisdição”. (Apensado: PL 2533/2015)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela aprovação deste e do PL-2.533/2015, na forma do Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.877/15 – Da Sra. Simone Morgado – que “fica criado o Fundo de Desenvolvimento Econômico da Mesorregião Geográfica do Arquipélago do Marajó”.
RELATOR: Deputado DELEGADO ÉDER MAURO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.004/15 – Do Sr. Jhc – que “cria a Zona Franca Tecnológica de Palmares”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.095/15 – Do Sr. Domingos Neto – que “define políticas públicas voltadas para redução das
desigualdades regionais, visando à pesquisa de métodos e meios de combate à desertificação e melhor convivência com a semiaridez e estabelecendo preferência para instalação de centros universitários”.
RELATOR: Deputado CACÁ LEÃO.
PARECER: pela aprovação, com Emenda.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.510/15 – Do Sr. Luiz Cláudio – que “autoriza a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A –
Eletronorte a participar do Fundo de Energia do Norte, com o objetivo de prover recursos para a implantação
de empreendimentos de energia elétrica na Região Norte, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada JÚLIA MARINHO.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 14h30min
A – Sugestões:
SUGESTÃO Nº 105/14 – Da Associação Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana – que “sugere Projeto de Lei
para alterar dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8069, de 1990, em face do novo Código
Civil, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Benedita da Silva, Glauber Braga e Luiza Erundina, em 28/10/2015.
SUGESTÃO Nº 4/15 – Da Associação Socioambiental “Carona Legal” – que “sugere que à Comissão de Legislação
Participativa encaminhe indicação ao Poder Executivo (Ministério das Cidades)”.
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE.
PARECER: pela aprovação, na forma da Indicação anexa.
SUGESTÃO Nº 30/15 – Da Federação Nacional dos Policiais Federais – que “sugere à Comissão de Legislação
Participativa Projeto de Lei que trata do assédio moral nas relações de trabalho no Serviço Público Federal”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 13
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 93/15 – Do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer que seja realizada Audiência Pública para discutir
sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais produzidos no Polo Industrial de Barcarena, em especial,
pelo naufrágio ocorrido no cais do porto de Vila do Conde, município de Barcarena, no Pará, com o navio que
estava atracado finalizando o embarque de 5.000 bois vivos que seguiriam para o exterior”.
REQUERIMENTO Nº 94/15 – Do Sr. Rodrigo Martins – que “requer realização de visita técnica e seminário conjunto com a Comissão de Ciências, Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI, em Campinas, para que
seja debatida a regulamentação e o uso de novas tecnologias no combate à Dengue, à Febre Chikungunya e
ao Zika Vírus no Brasil”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 120/15 – Do Sr. Adilton Sachetti – que “autoriza, nos termos do § 3º
do art. 231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos recursos hídricos, mediante realização prévia dos
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, dos projetos de engenharia e dos demais Es-
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tudos Ambientais, na hidrovia do Rio Tocantins, localizada no trecho da sua foz, no Estado do Pará, até o Lago
da Barragem de Serra da Mesa, na confluência com o rio Tocantizinho, no Estado de Goiás, na hidrovia do Rio
Araguaia, localizada no trecho da sua foz, no rio Tocantins, no Estado do Pará, até a foz do ribeirão Guariroba,
no Estado de Goiás e na hidrovia do Rio das Mortes, localizada na foz do rio Araguaia, no Estado do Mato Grosso, até Nova Xavantina, no Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 171/15 – Do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “altera os limites da Área de Proteção
Ambiental do Anhatomirim, criada pelo Decreto nº 528, de 20 de maio de 1992”.
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.
PARECER: pela aprovação.
Retirado de pauta a pedido do Relator, em 25/11/2015
Retirado de pauta devido ausência do Relator, em 18/11/2015
Vista ao Deputado Edmilson Rodrigues, em 02/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.228/15 – Do Sr. Alan Rick – que “institui o fundo Nacional de Educação Ambiental – FNEA
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NILTO TATTO.
PARECER: pela rejeição.
Retirado de pauta a pedido do relator, em 25/11/2015 e 02/12/2015
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE
AMANHÃ (DIA 10/12/2015)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.707/15 – Do Sr. Roberto Freire – que “altera o art. 73 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 para alterar o valor e a destinação das multas aplicadas por infrações ambientais”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BOLSONARO.
PROJETO DE LEI Nº 3.774/15 – Do Sr. Celso Jacob – que “dá nova redação ao art.19 e ao parágrafo único do
art.20, da Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998 – Lei de Crimes Ambientais”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BOLSONARO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.073/15 – Do Sr. Dr. João – que “acrescenta o § 4º ao art. 54 da Lei nº 9.605, de 12 de dezembro de 1998 – Lei de Crimes Ambientais – para dispor sobre o crime de poluição sonora”.
RELATOR: Deputado NILTO TATTO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.332/13 – Do Senado Federal – Gim Argello – (PLS 55/2008) – que “acrescenta art. 2º-A à Lei nº
8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores
e dá outras providências, para estabelecer metas de emissão de dióxido de carbono”. (Apensado: PL 7212/2014)
RELATOR: Deputado ADILTON SACHETTI.
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PROJETO DE LEI Nº 287/15 – Do Sr. Paulo Magalhães – que “regulamenta a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos no Brasil, instituída pela Lei Federal no 9.433, de 8 de Janeiro de 1997 e fixada para o uso da geração
hidroelétrica pela Lei Federal no 9.984, de 17 de julho de 2000”.
RELATOR: Deputado DANIEL COELHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.224/15 – Do Sr. Lobbe Neto – que “proíbe o uso de chumbo e seus derivados em materiais de pesca”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.304/15 – Da Sra. Simone Morgado – que “dá nova redação ao art.18 da Lei nº 12.651, de
25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa”.
RELATOR: Deputado DANIEL COELHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.650/15 – Do Sr. Reginaldo Lopes – que “altera a Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010 e
estabelece normas para a autorização, concessão e licenciamento de mineração, utilização e construção de
barragens para rejeitos e a utilização de processos de extração”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.670/15 – Do Senado Federal – Antonio Anastasia – (PLS 351/2015) – que “altera a Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para determinar que os animais não sejam considerados coisas,
mas bens móveis para os efeitos legais, salvo o disposto em lei especial”.
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 10h
A – Audiência Pública:
Tema:
Audiência Pública para instruir o debate sobre a competitividade da energia para a indústria, em atendimento
ao Req. 90/2015 de autoria do Deputado Pedro Vilela.
Convidados:
 Beatriz Martins Carneiro – Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
 Prof. Fernando Garcia, da FIPE-FGV;
 Sr. Paulo Pedrosa, Presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e de Consumidores Livres – ABRACE;
 Sr. Fernando Figueiredo, Presidente-Executivo da Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM; e
 Sr. Reginaldo Medeiros, Representante da CNI.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 10/12/2015)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.932/15 – Do Sr. Paulo Abi-Ackel – que “dispõe acerca do Plano Nacional de Redes Elétricas
Inteligentes, e altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002”. (Apensado: PL 3138/2015)
RELATOR: Deputado RODRIGO DE CASTRO.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
REUNIÃO ORDINÁRIA LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 10h

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

195

A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 122/15 – Dos Srs. Arlindo Chinaglia, Carlos Marun e Paulo Abi-Ackel – que “requer, nos termos regimentais da Câmara dos Deputados, a aprovação de Moção de Apoio para o fortalecimento das relações Brasil-Israel-Palestina”.
REQUERIMENTO Nº 123/15 – Da Sra. Jô Moraes – que “requer autorização para impressão do Relatório Anual
das Atividades desempenhadas pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional no ano de 2015,
com a utilização da verba prevista no Ato da Mesa 33, de 2012”.
REQUERIMENTO Nº 124/15 – Da Sra. Jô Moraes – que “requer realização de audiência pública conjunta com
as Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Direitos Humanos e Minorias; e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, para discutir “A Importância da Implementação da
Agenda 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Brasil”
REQUERIMENTO Nº 127/15 – Dos Srs. Jô Moraes e Paulo Pimenta – que “requer seja emitida Moção de Congratulação ao Quarteto de Diálogo Nacional da Tunísia, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2015”.
REQUERIMENTO Nº 125/15 – Do Sr. Eduardo Cury – que “requer autorização para representar a Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, da Câmara dos Deputados, no Nice Global Forum on Homeland Security and Crisis Menagement 2016, de 2 a 5 de fevereiro de 2016, na Acropolis Palais des Congres, na cidade
de Nice, na França”.
REQUERIMENTO Nº 126/15 – Do Sr. Luiz Lauro Filho – que “requer realização de Audiência Pública, no âmbito
dessa Comissão, em Brasília, no intuito de subsidiar parecer, que seja debatida a MSC 425/2015, que propõe
“Acordo sobre um Programa de Férias e Trabalho entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa””.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
MENSAGEM Nº 357/14 – Do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto
do Tratado sobre Comércio de Armas, assinado pelo Brasil, no âmbito da Organização das Nações Unidas, em
Nova York, em 3 de junho de 2013”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Jair Bolsonaro, em 25/11/2015.
MENSAGEM Nº 164/15 – Do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança Relativo a um Procedimento de Comunicações,
celebrado em Nova York, em 19 de dezembro de 2011”.
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA.
PARECER: pela aprovação.
MENSAGEM Nº 249/15 – Do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto
da Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação Russa para Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda, assinada em Brasília, em
22 de novembro de 2004, encaminhado pela Mensagem nº 437, de 2005, transformado no Decreto Legislativo
nº 376, de 21 de dezembro de 2007”.
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PARECER: pela aprovação.
MENSAGEM Nº 414/15 – Do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo-Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Suécia sobre Cooperação em
Matéria de Defesa, assinado em Estocolmo, em 3 de abril de 2014”.
RELATOR: Deputado HERÁCLITO FORTES.
PARECER: pela aprovação.
MENSAGEM Nº 458/15 – Do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto
do Acordo de Cooperação no Domínio da Educação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Irlanda, celebrado em Dublin, em 24 de novembro de 2010”.
RELATOR: Deputado ROCHA.
PARECER: pela aprovação.
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 6
HORÁRIO: 14h
A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 2.020/07 – Da Sra. Elcione Barbalho – que “dispõe sobre
normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. NOVA EMENTA: Estabelece diretrizes gerais
sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de
reunião de público; altera as Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil; e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE.
PARECER: pela aprovação das Emendas do Senado Federal nºs 1, 3 e 4, e pela aprovação parcial da Emenda nº
2 para suprimir o parágrafo único do art. 6º e alterar o caput do mesmo artigo.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.194/13 – Do Sr. Alexandre Leite – que “modifica o art. 126 e demais incisos da Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984”.
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 997/15 – Do Sr. Giacobo – que “altera a Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990, o Decreto-Lei
nº 2848 de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, a Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993 e o Decreto-Lei 3.689 de 03 de outubro de 1941 – Código de processo penal e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.354/15 – Do Sr. Delegado Edson Moreira – que “acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da
Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que
durante benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem rebeliões dentro das
unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal”.
RELATOR: Deputado SILAS FREIRE.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 7.422/14 – Do Sr. Jair Bolsonaro – que “altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981 e do § 1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma
expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de policiamento ambiental”.
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 7.885/14 – Do Sr. Subtenente Gonzaga – que “altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou função, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança pública”.
RELATOR: Deputado LAUDIVIO CARVALHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 8.248/14 – Da Sra. Flávia Morais – que “determina a inclusão de procedimentos de primeiros
socorros na grade curricular dos cursos de formação de soldados das polícias militares”.
RELATOR: Deputado CABO DACIOLO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Pastor Eurico, em 11/11/2015.
O Deputado Pastor Eurico apresentou voto em separado em 20/11/2015.
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PROJETO DE LEI Nº 583/15 – Do Sr. Major Olimpio – que “altera o art. 6º, do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho
de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e
do Distrito Federal, e dá outras providências”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Prevê que o dirigente de entidade representativa dos militares estaduais seja dispensado temporariamente das suas funções para exercer a atividade na respectiva entidade.
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.259/15 – Do Sr. Alberto Fraga – que “altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei no 7479, de 02 junho de
1986; acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da CBMDF, de que trata a
Lei 6.302, de dezembro de 1975”. (Apensado: PL 3.265/2015)
EXPLICACAO DA EMENTA: Trata da concessão de Licença para Acompanhar Cônjuge aos bombeiros militares
do Distrito Federal.
RELATOR: Deputado ALUISIO MENDES.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 3.265/2015, apensado, com substitutivo.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 611/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “altera o Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941, Código de Processo Penal, dispondo sobre o comparecimento de custodiados às audiências”.
RELATOR: Deputado DELEGADO ÉDER MAURO.
PROJETO DE LEI Nº 1.506/15 – Do Sr. Ezequiel Fonseca e outros – que “institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado
o regime aberto ou semiaberto, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SILAS FREIRE.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 09h30min
A – Relatórios:
RELATÓRIO Nº 3/15 – Subcomissão Especial da Carreira Médica – que “relatório da subcomissão especial para
tratar e avaliar sobre os cursos de graduação e pós-graduação de medicina no brasil e o mercado de trabalho
dos profissionais médicos nas áreas pública e privada em nosso país (carreira médica)”
Vista ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, em 25/11/2015.
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 262/15 Da Sra. Carmen Zanotto – que “requer o envio de Indicação ao Ministro da Saúde,
sugerindo a inclusão imediata dos casos de microcefalia na Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória”.
REQUERIMENTO Nº 263/15 Do Sr. Jorge Solla – que “requer a inclusão de convidado para a Audiência Pública,
aprovada através do REQ nº 239/2015, para debater o Sistema S da Saúde”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 7.658/14 – Do Senado Federal – Randolfe Rodrigues – (PLS 380/2013) – que “torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV)
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nos casos especificados e altera a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, para ampliar o rol de profissionais
obrigados à preservação do sigilo das informações constantes da notificação de doenças e agravos à saúde”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.622/13 – Do Sr. Carlos Sampaio – que “altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal) para tipificar o crime de feminicídio; modifica o § 11 do art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) para aumentar a pena da lesão corporal decorrente de violência
doméstica, se o crime constituir violência de gênero contra as mulheres e acrescenta o art. 132-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar a violência psicológica contra a mulher;
e altera o inciso I do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos) para incluir o feminicídio entre os crimes considerados hediondos”. (Apensado: PL 7490/2014)
RELATORA: Deputada SHÉRIDAN.
PARECER: pela aprovação deste, com emendas, e pela rejeição do PL 7490/2014, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Flavinho e Mário Heringer, em 16/09/2015.
O Deputado Flavinho apresentou voto em separado em 29/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 7.398/02 – Do Sr. Aloysio Nunes Ferreira – que “altera o art. 9º da Lei nº 9.434, de 1997”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Estabelece procedimentos e documentação para petição de autorização judicial para
doação de órgãos ou partes do próprio corpo vivo para pessoa que não seja cônjuge ou parente consanguíneo.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PARECER: pela aprovação da EMS 7398/2002.
PROJETO DE LEI Nº 5.510/13 – Do Sr. Henrique Oliveira – que “altera o art. 94 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, Estatuto do Idoso”. (Apensado: PL 6478/2013 (Apensados: PL 898/2015 e PL 2792/2015))
EXPLICACAO DA EMENTA: Aplica o procedimento sumaríssimo ao crimes previstos no Estatuto do Idoso e proíbe a aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras ao autor do crime.
RELATOR: Deputado ZECA CAVALCANTI.
PARECER: pela aprovação parcial deste, do PL 6478/2013, e do PL 898/2015, apensados, com substitutivo, e
pela rejeição do PL 2792/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 1.806/15 – Do Sr. Laudivio Carvalho – que “altera o Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro
de 1941, para estabelecer como contravenção penal a conduta de abordar, importunar ou constranger mulher
com gestos ou palavras torpes ou obscenas. (Lei da “Cantada”)”
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 6.747/10 – Do Senado Federal – Cristovam Buarque – (PLS 449/2007) – que “altera a Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir a participação dos pais em reuniões escolares como condição adicional para recebimento dos benefícios do “Programa Bolsa Família””.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.834/15 – Do Senado Federal – Paula Paim – (PLS 309/2012) – que “altera a Lei nº 12.213, de
20 de janeiro de 2010, para autorizar a pessoa física a realizar doações aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual do imposto de renda”.
RELATOR: Deputado ZECA CAVALCANTI.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 1.402/99 – Do Sr. Dr. Evilásio – que “modifica a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, estabelecendo restrições à propaganda de medicamentos e terapias”. (Apensados: PL 2117/1999, PL 2191/1999, PL
2880/2000, PL 3513/2000, PL 3752/2000, PL 5532/2001, PL 4572/2001, PL 1739/1999 (Apensado: PL 2322/2000),
PL 5211/2005, PL 7571/2006, PL 3511/2008, PL 5729/2009 (Apensado: PL 404/2011), PL 5924/2009, PL 6724/2010
e PL 4286/2012)
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EXPLICACAO DA EMENTA: Exige que seja feito em publicações especializadas, dirigidas direta e especificamente a profissionais e instituições de saúde.
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI.
PARECER: pela aprovação do PL 1739/1999, do PL 2880/2000, do PL 3752/2000, do PL 5532/2001, do PL 5211/2005,
e do PL 5924/2009, na forma do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela rejeição do PL 1402/1999, do PL 2117/1999, do PL 2191/1999, do PL 3513/2000, do PL 4572/2001, do
PL 7571/2006, do PL 3511/2008, do PL 5729/2009, do PL 6724/2010, do PL 4286/2012, do PL 2322/2000, e do
PL 404/2011, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 2.231/99 – Do Sr. José Carlos Elias – que “obriga os responsáveis por “sites” provedores de
informações na Internet a fornecer classificação indicativa do conteúdo veiculado”. (Apensados: PL 4426/2001
(Apensados: PL 1264/2003 e PL 7439/2010) e PL 2842/2003)
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 8.069, de 1990.
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4426/2001, do PL 2842/2003, do PL 1264/2003, e do PL 7439/2010, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 5.312/05 – Dos Srs. Luiz Carlos Hauly e Rafael Guerra – que “dispõe sobre a criação do Fundo
Nacional de Financiamento da Saúde – FUNPROSUS e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 3.963/08 – Do Sr. Valdir Colatto – que “dispõe sobre a consideração do trabalho voluntário
em instituições de assistência educacional e social para fins de integralização curricular dos cursos de graduação”. (Apensados: PL 1396/2015 e PL 1840/2015)
RELATORA: Deputada LEANDRE.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1396/2015, e do PL 1840/2015, apensados, com substitutivo.
Vista ao Deputado Paes de Lira, em 17/03/2010.
PROJETO DE LEI Nº 4.151/08 – Do Sr. Cleber Verde – que “acrescenta alíneas ao art. 11, inciso VII, para conceder
aos garimpeiros e feirantes a condição de segurado especial e altera o art. 143 para estipular o tempo de concessão, ambos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”. (Apensado: PL 7340/2010)
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 7340/2010, apensado, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Elcione Barbalho, Eleuses Paiva e Jô Moraes, em 13/06/2012.
PROJETO DE LEI Nº 5.431/09 – Do Sr. Antonio Bulhões – que “dispõe sobre a prescrição das multas previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 8.069, de 1990, fixando em cinco anos o prazo para prescrição das
multas administrativas aplicadas pelo Estatuto.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.083/09 – Do Sr. Luiz Couto – que “institui a obrigatoriedade de realização de ginástica laboral no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta”.
RELATOR: Deputado ADELMO CARNEIRO LEÃO.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 108/11 – Do Sr. Sandes Júnior – que “desonera dos tributos federais todos os medicamentos
diretamente utilizados no tratamento do diabetes e da hipertensão arterial, e dá outras providências”. (Apensados: PL 1097/2011 (Apensados: PL 1988/2011, PL 3570/2012, PL 5926/2013, PL 6950/2013, PL 7137/2014, PL
7687/2014, PL 169/2015 e PL 3791/2015), PL 2102/2011 e PL 2716/2011)
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI.
PARECER: pela aprovação da Emenda 1/2011 da CSSF, do PL 1097/2011, do PL 2102/2011, do PL 2716/2011, do
PL 1988/2011, do PL 3570/2012, do PL 5926/2013, do PL 6950/2013, do PL 7137/2014, do PL 7687/2014, e do
PL 169/2015, apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 166/11 – Do Sr. Weliton Prado – que “dispõe sobre a criação de Casas Apoio destinadas ao
atendimento de adolescentes grávidas”. (Apensado: PL 1911/2011)
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1911/2011, apensado, com substitutivo.
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PROJETO DE LEI Nº 570/11 – Do Sr. Weliton Prado – que “dispõe sobre o acolhimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS – que necessitam de tratamento em local diverso de seu domicílio”. (Apensados: PL
4187/2012 e PL 4266/2012)
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4187/2012, e do PL 4266/2012, apensados.
O Deputado Pompeo de Mattos apresentou voto em separado em 08/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 648/11 – Do Sr. Eduardo Barbosa – que “altera os arts. 16, 75 e 77 da Lei nº 8.213, de 1991, que
“dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências””. (Apensado: PL 771/2011)
EXPLICACAO DA EMENTA: Inclui dentre os segurados e os pensionistas, pessoas com deficiência intelectual ou
múltlipla, bem como os que tenham limitações no desempenho de atividades remuneradas.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 771/2011, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 07/11/2012.
PROJETO DE LEI Nº 1.219/11 – Do Senado Federal – Antonio Carlos Júnior – (PLS 32/2010) – que “acrescenta §
4º ao art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o pagamento de salário-maternidade
em caso de micro e pequenas empresas com 10 (dez) ou menos empregados”. (Apensado: PL 125/2011)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do PL 125/2011, apensado, na forma do Substitutivo da CDEIC.
PROJETO DE LEI Nº 2.123/11 – Do Sr. Alfredo Kaefer – que “altera o art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, restabelecendo exclusão, da base de cálculo da contribuição do empregador rural pessoa física, das receitas que especifica”.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Jorge Solla, em 23/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.759/11 – Do Sr. Edson Pimenta – que “altera o Estatuto do Idoso em relação à prioridade
na tramitação dos processos judiciais”. (Apensados: PL 5206/2013 (Apensado: PL 6972/2013) e PL 1829/2015)
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 10.741, de 2003.
RELATORA: Deputada CRISTIANE BRASIL.
PARECER: pela aprovação deste, e pela aprovação parcial do PL 5206/2013, apensado, na forma do substitutivo,
e pela rejeição do PL 1829/2015, e do PL 6972/2013, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 3.181/12 – Do Sr. Aureo – que “obriga a disponibilização de álcool em gel em praças de alimentação em shopping centers”.
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.530/12 – Do Sr. Irajá Abreu – que “concede incentivo fiscal às empresas de médio e grande
porte que alocarem recursos para a construção de centros de referência na recuperação de dependentes químicos”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Redução de até 50% do imposto de renda da pessoa jurídca.
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.183/12 – Do Sr. Giovani Cherini – que “dispõe sobre o diagnóstico e atendimento clínico
aos portadores de depressão nas unidades de saúde componentes do Sistema Único de Saúde – SUS”.
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA.
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Sergio Vidigal apresentou voto em separado em 08/09/2015.
PROJETO DE LEI Nº 4.558/12 – Do Sr. Valdir Colatto – que “dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas aquisições de automóveis de passageiros, veículos de uso misto ou ambulâncias feitas
pelas instituições de assistência social, sem fins lucrativos, inclusive as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)”. (Apensados: PL 5457/2013 e PL 7381/2014)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5457/2013, e do PL 7381/2014, apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.060/13 – Da Sra. Erika Kokay – que “institui o Dia Nacional da Doença de Huntington”.
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 5.671/13 – Do Sr. Andre Moura – que “altera o art. 80 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para ratear o Auxílio-Reclusão aos dependentes de vítima de homicídio”. (Apensados: PL 8313/2014 e
PL 2788/2015)
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 8313/2014, e do PL 2788/2015, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 5.976/13 – Do Sr. Márcio Macêdo – que “acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26
de outubro de 2011, para inserir as mulheres em situação de violência doméstica ou familiar entre os destinatários prioritários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)”. (Apensados: PL
7546/2014 e PL 8017/2014 (Apensado: PL 2182/2015))
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 7546/2014, do PL 8017/2014, e do PL 2182/2015, apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.036/13 – Do Sr. Mário Heringer – que “dispõe sobre a restrição do uso de agentes aromatizantes ou flavorizantes em bebidas alcóolicas e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MANDETTA.
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Alexandre Serfiotis, Benedita da Silva, Darcísio Perondi, Dr. João, Odorico Monteiro e Pompeo de Mattos, em 13/05/2015.
Os Deputados Flávia Morais e Flavio Nogueira apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 6.144/13 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “dispõe sobre a forma de aplicabilidade dos
percentuais referidos no art. 93, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nas empresas de segurança
privada”.
RELATOR: Deputado DANILO FORTE.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. Danilo Forte (PMDB-CE), pela aprovação, com substitutivo.
A Deputada Carmen Zanotto apresentou voto em separado em 11/11/2015.
PROJETO DE LEI Nº 6.587/13 – Do Sr. Fábio Faria – que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “Dispõe sobre os Planos de Benefícios de Previdência Social e dá outras providências”, para incluir condição para o
recebimento do auxílio-doença pelo dependente químico”.
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Sóstenes Cavalcante apresentou voto em separado em 16/10/2015.
PROJETO DE LEI Nº 6.951/13 – Do Sr. Ronaldo Nogueira – que “dispõe o credenciamento de profissionais e de
empresas da área de saúde, para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em nível ambulatorial”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.991/13 – Do Sr. Antonio Brito – que “cria benefício financeiro mensal, no valor de meio
salário mínimo, destinado às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
que tenham, em sua composição, pessoas em tratamento de tuberculose ou hanseníase”.
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 7.153/14 – Do Sr. Edinho Bez – que “destina recursos aos hospitais filantrópicos situados
em locais de interesse turístico”.
RELATOR: Deputado MISAEL VARELLA.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
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”. (Apensados: PL 1662/2015 e PL 1854/2015)
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1662/2015, e do PL 1854/2015, apensados, com substitutivo.
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PROJETO DE LEI Nº 7.602/14 – Da Sra. Mara Gabrilli – que “acrescenta art. à Lei n° 7.120, de 1984 – Lei de Execução Penal”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Determina o cumprimento de pena por pessoa com deficiência em estabelecimento
distinto. Altera a Lei nº 7.210, de 1984.
RELATOR: Deputado SÓSTENES CAVALCANTE.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 7.702/14 – Do Sr. Julio Lopes – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas – CPF e do registro biométrico dos beneficiários de programas sociais mantidos pelo governo federal”. (Apensado: PL 1974/2015)
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI.
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do PL 1974/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 7.771/14 – Do Sr. Alexandre Leite – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre os serviços de administração de dietas enteral e parenteral”.
RELATOR: Deputado MISAEL VARELLA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 8.051/14 – Do Sr. Pastor Marco Feliciano – que “modifica o art. 47 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer prioridade de tramitação aos processos
de adoção nos quais os adotandos forem irmãos, negros ou tiverem mais de quatro anos de idade”.
RELATOR: Deputado TAKAYAMA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 8.148/14 – Do Sr. Julio Lopes – que “dá nova redação ao art. 13 da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que “cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências.””
RELATORA: Deputada CRISTIANE BRASIL.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 34/15 – Do Sr. Sergio Vidigal – que “acrescenta artigo à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências” para tornar obrigatória a manutenção
de exemplar do Estatuto do Idoso nos estabelecimentos bancários, comerciais e de prestação de serviços”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 103/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “altera dispositivo da Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003 – Estatuto do Idoso”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Aumenta o percentual de reserva para idosos de unidades disponibilizadas atráves
de programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos.
RELATOR: Deputado DR. JOÃO.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano.
PROJETO DE LEI Nº 113/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “acrescenta o parágrafo único ao art. 116 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, para garantir o envio de correspondência informando que o segurado atingiu
os requisitos mínimos para aposentadoria por idade ou tempo de contribuição”.
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 290/15 – Do Sr. Valmir Assunção – que “acrescenta art. 17-A à Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, para dispor sobre
o direito de regresso da Previdência Social perante o agressor” (Apensado: PL 422/2015)
RELATORA: Deputada DÂMINA PEREIRA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 422/2015, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 412/15 – Do Sr. Rubens Bueno – que “acrescenta alínea “h” ao art. 8º da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, autorizando que sejam dedutíveis, na declaração do Imposto de Renda, as despesas
de aquisição de medicamentos de uso contínuo, para consumo do contribuinte com idade igual ou superior
a cinqüenta anos”.
RELATOR: Deputado RONEY NEMER.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Jorge Solla e Pompeo de Mattos, em 04/11/2015.
Os Deputados Jorge Solla e Pompeo de Mattos apresentaram votos em separado.
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PROJETO DE LEI Nº 428/15 – Da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre a inclusão obrigatória de assistentes
sociais nas equipes do programa Saúde da Família”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 601/15 – Da Sra. Conceição Sampaio – que “altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005,
que institui o Programa Universidade para Todos (Prouni), e a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), para criar política de oferta de
oportunidades de estudo para indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos”.
RELATOR: Deputado RONEY NEMER.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 958/15 – Do Sr. Padre João – que “altera a Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989, para disciplinar o receituário agronômico”.
RELATOR: Deputado ADELMO CARNEIRO LEÃO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.490/15 – Do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004,
que dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM e o Fundo da Marinha
Mercante – FMM, e dá outras providências, para prever a possibilidade de utilização dos recursos do FMM para
a construção ou reparos de unidades básicas de saúde fluviais”.
RELATORA: Deputada MARIANA CARVALHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.621/15 – Do Sr. Walter Alves – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para promover medidas de proteção
e prevenção do tétano para trabalhadores da construção civil, da agricultura e do processamento de
resíduos sólidos”.
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.861/15 – Do Sr. Luiz Lauro Filho – que “cria a Política Nacional de Combate à Dengue, a
Chikungunya e à febre Zika”
RELATOR: Deputado JORGE SOLLA.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2015 da CSSF, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.937/15 – Do Sr. Marx Beltrão – que “determina a distribuição de fórmula infantil e de seguimento para lactentes, destinada a necessidades dietoterápicas específicas de lactentes portadores de intolerância à lactose que não possam ser amamentados”.
RELATOR: Deputado CÉLIO SILVEIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.999/15 – Do Sr. Uldurico Junior – que “proíbe o uso de equipamento de proteção individual, por profissionais da área da saúde, fora do ambiente laboral”.
RELATORA: Deputada CONCEIÇÃO SAMPAIO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.243/15 – Do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “acrescenta §2º ao art. 57 da Lei nº 6.360,
de 23 de setembro de 1976, para obrigar os laboratórios farmacêuticos a informarem nos rótulos de seus produtos alerta sobre a presença de substâncias consideradas como doping”.
RELATOR: Deputado RONEY NEMER.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-15
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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 1.118/11 – Do Sr. Eduardo Barbosa – que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, para estabelecer que a pessoa com deficiência seja considerada idosa com
idade igual ou superior a quarenta e cinco anos”.
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.243/15 – Do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “acrescenta §2º ao art. 57 da Lei nº 6.360,
de 23 de setembro de 1976, para obrigar os laboratórios farmacêuticos a informarem nos rótulos de seus produtos alerta sobre a presença de substâncias consideradas como doping”.
RELATOR: Deputado RONEY NEMER.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-15
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.150/14 – Do Sr. Rodrigo Maia – que “altera a Lei nº 8.080, de 11 de setembro, de 1990, para
determinar a realização de campanhas destinadas à realização de exames preventivos do câncer de próstata
e de mama”.
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 12
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
1 – REQUERIMENTO Nº 104/15 – Da Sra. Erika Kokay – que “requer a realização de audiência pública, no âmbito desta Comissão, com vistas a discutir o Projeto de Lei n°3499/2012, que “altera o Decreto-lei n° 227, de 28
de fevereiro de 1967” (Código de Mineração)”.
2 – REQUERIMENTO Nº 106/15 – Do Sr. Cabo Sabino – que “requer a realização de Audiência Pública para
discutir o Projeto de Lei nº 3.115, de 2015 que Altera a redação do artigo 50 da Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares, para conferir estabilidade às praças, conforme preceitua a Constituição
da República Federativa do Brasil”
3 – REQUERIMENTO Nº 107/15 – Do Sr. Daniel Almeida – que “requer a realização de Audiência Pública, no
âmbito desta Comissão de Trabalho Administração e Serviços Públicos, para debater o Projeto de Lei 1819 de
2015, que acrescenta dispositivo à Lei 10.260 de 2001 que dispões sobre o Fundo de Financiamento Estudantil
ao Estudante do Ensino Superior e a Lei 12.513 de 2011 que institui o Pronatec”.
4 – REQUERIMENTO Nº 108/15 – Do Sr. Luiz Carlos Busato – que “requer que seja realizada, nessa Comissão
Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei Complementar 554 de 2010 que regulamenta o inciso II do §
4º do art. 40 da Constituição, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial a servidores públicos
que exerçam atividade de risco”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
5 – PROJETO DE LEI Nº 7.443/10 – Do Senado Federal – que “acrescenta §§ 4º a 6º ao art. 457 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para tipificar a apropriação indébita de gorjeta”. (Apensados: PL 7037/2010, 7658/2010, 4891/2012 e 2852/2015)
RELATOR: Deputado SÓSTENES CAVALCANTE.

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

205

PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 7658/2010, 7037/2010, 4891/2012, e 2852/2015, apensados, com
substitutivo.
Vista ao Deputado Laercio Oliveira, em 03/08/2011.
O Deputado Laercio Oliveira apresentou voto em separado em 09/08/2011.
Retiradas: 0
6 – PROJETO DE LEI Nº 2.742/15 – Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – que “reajusta a remuneração
dos servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados”.
RELATOR: Deputado AUREO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Retiradas: 0
7 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 330/06 – Do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, conforme
redação da Emenda Constitucional, nº 47, de 05 de julho de 2005”.
(Apensados: PLPs 554/2010, 80/2011, 399/2014, 64/2015, 82/2015 e 86/2015)
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
PARECER: pela rejeição do PLP nº 330/06 e dos PLPs apensados de nºs 554/10 e 86/15, e pela aprovação dos
PLPs nºs 80/11, 399/14, 64/15 e 82/15, apensados, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Alex Canziani, Fátima Pelaes, Leonardo Quintão e Mauro Nazif, em 28/03/2012.
Retiradas: 0
8 – 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)
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação deste e do PLP 442/2014, apensado, na forma do substitutivo adotado pela Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
Retiradas: 0
9 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 348/13 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
O Deputado Assis Melo apresentou voto em separado em 25/06/2014.
Vista ao Deputado Assis Melo, em 12/11/2014.
Retiradas: 1
10 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 409/14 – Do Sr. Pedro Paulo – que “institui a Lei da Meritocracia,
através do Planejamento Estratégico da Administração Pública Brasileira e do Sistema Nacional de Gestão de Alto
Desempenho, autoriza a celebração de Acordos de Resultados e Contratos de Gestão e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Leitura do Parecer: Relator, em 28/10/2015.
Vista à Deputada Erika Kokay, em 28/10/2015.
Retiradas: 0
11 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 417/14 – Do Senado Federal – que “altera as Leis nºs 8.213, de 24
de julho de 1991, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e 11.959, de 29 de junho de 2009, para instituir a contagem
do periodo de defeso no âmbito das atividades pesqueira e afins como tempo de contribuição para a Previdência Social, definir regras para a concessão de aposentadoria especial para os pescadores e trabalhadores
em atividades afins, instituir o salário-defeso e dispor sobre o Registro Geral da Atividade Pesqueira”.
RELATOR: Deputado WALNEY ROCHA.
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, com subemenda.
Retiradas: 0
12 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 117/15 – Do Sr. João Gualberto – que “regulamenta as transferências voluntárias de recursos federais, retirando as competências das Leis de Diretrizes Orçamentárias para
fazê-lo anualmente”.
RELATORA: Deputada GEOVANIA DE SÁ.
PARECER: pela aprovação.
Leitura do Parecer: Relatora, em 18/11/2015.
Vista à Deputada Erika Kokay, em 18/11/2015.
Retiradas: 0
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13 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 167/15 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “altera o art. 1º da Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 1
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
14 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 649/12 – Do Sr. Ademir Camilo – que “susta os efeitos do Decreto nº 7.674, de 20 de janeiro de 2012, que “Dispõe sobre o Subsistema de Relações de Trabalho no Serviço
Público Federal.”
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 0
15 – PROJETO DE LEI Nº 1.106/15 – Do Sr. Fabiano Horta – que “estabelece regras para a instalação de áreas
de acesso restrito ao público em geral em eventos públicos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FÁBIO MITIDIERI.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Leitura do Parecer: Deputada Geovania de Sá, em 11/11/2015.
Vista ao Deputado Aureo, em 11/11/2015.
Retiradas: 0
16 – PROJETO DE LEI Nº 1.819/15 – Do Sr. Luciano Ducci – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.260, de 12
de julho de 2001, que “Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e dá outras
providências” e à Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que “Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)” e dá outras providências, para qualificar como ato de improbidade administrativa o atraso no repasse dos recursos financeiros necessários ao custeio das ações do Fies e do Pronatec
em andamento”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
17 – PROJETO DE LEI Nº 5.337/13 – Do Senado Federal – que “acrescenta § 3º ao art. 429 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para incentivar a contratação de aprendizes”.
(Apensados: PLs nºs 3853/2004, 4388/2004, 3858/2012, 4995/2005, 7175/2006, 7970/2010, 5574/2013, 8019/2010,
251/2011, 1663/2015, 3454/2012, 7516/2010, 1368/2011, 2840/2015, 4008/2012, 2700/2011, 4576/2012
e 7100/2014)
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação deste, dos PLs 2700/2011, 4576/2012, 3858/2012, 1663/2015 e 5574/2013, apensados,
e das Emendas 1 a 8, 10 e 11, todas de 2012, apresentadas ao PL 2700/2011, apensado, com substitutivo; e pela
rejeição dos PLs 7100/2014, 4388/2004, 4995/2005, 7516/2010, 1368/2011, 4008/2012, 7175/2006, 3454/2012,
7970/2010, 8019/2010, 251/2011, 2840/2015, e 3853/2004, apensados, e da Emenda 9/2012, apresentada ao
PL 2700/2011, apensado.
Retiradas: 1
18 – PROJETO DE LEI Nº 6.643/13 – Do Poder Executivo – que “autoriza o Poder Executivo a doar vinte e cinco
Viaturas Blindadas de Combate – Carro de Combate M41 para a República Oriental do Uruguai”.
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
19 – PROJETO DE LEI Nº 6.021/09 – Do Sr. Marcos Montes – que “altera dispositivos contidos na Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, e na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para condicionar a concessão de Bolsa Família

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

207

à inscrição em programa de qualificação profissional complementar e instituir incentivo fiscal para as empresas
que contratarem trabalhadores qualificados por esses programas”. (Apensados: PLs nºs 5863/2013, 1369/2015,
6941/2013, 7297/2014, 1315/2015, 2105/2015 e 3084/2015)
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs. nºs. 5.863/13, 6.941/13, 7.297/14, 1.315/15, 2.105/15, 1.369/15 e
3.084/15, apensados, com substitutivo.
Leitura do Parecer: Deputada Geovania de Sá, em 11/11/15.
Discussão: Deputado Daniel Almeida, em 11/11/15.
Vista conjunta aos Deputados Cabo Sabino e Daniel Almeida, em 11/11/2015.
Retiradas: 0
20 – PROJETO DE LEI Nº 6.431/09 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “inclui § 10 ao art. 477 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, dispondo sobre o não afastamento
da incidência dos §§ 6º e 8º do mesmo artigo em caso de morte do empregado”.
(Apensados: PLs 948/2011 e 4247/2012)
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela rejeição deste e do PL nº 4.247/2012, apensado, e pela aprovação do PL nº 948/2011, apensado.
O Deputado Assis Melo apresentou voto em separado em 19/04/2012.
Retiradas: 1
21 – PROJETO DE LEI Nº 353/11 – Do Sr. Vicentinho – que “dispõe sobre as atividades dos caixas de supermercado”.
(Apensados: PLs 2139/2011 e 6784/2013)
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs. 2139/11 e 6784/13, apensados.
Retiradas: 1
22 – PROJETO DE LEI Nº 359/11 – Do Sr. Julio Lopes – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da Administração
Pública integrante dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das fundações instituídas ou mantidas pelo
Poder Público exigir que os produtos, processos, sistemas construtivos, componentes e serviços de Construção
Civil ao serem adquiridos, estejam em estrita observância ao estabelecido no âmbito do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial– Sinmetro”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do Substitutivo adotado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 07/10/2015.
O Deputado Luiz Carlos Busato apresentou voto em separado em 15/10/2015.
Retiradas: 3
23 – PROJETO DE LEI Nº 371/11 – Da Sra. Manuela D’ávila – que “prevê punição e mecanismos de fiscalização
contra a desigualdade salarial entre homens e mulheres”.
(Apensado: PL 1123/2011)
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: a proferir.
Os Deputados Silvio Costa e Laercio Oliveira apresentaram votos em separado.
Retiradas: 0
24 – PROJETO DE LEI Nº 563/11 – Do Sr. Lindomar Garçon – que “dispõe sobre a garantia de cursos profissionalizantes e estágios a adolescentes residentes em orfanatos e/ou abrigos”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Educação.
O Deputado Laercio Oliveira apresentou voto em separado em 17/11/2015.
Retiradas: 1
25 – PROJETO DE LEI Nº 1.087/11 – Do Sr. Cleber Verde – que “dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos pescadores profissionais e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retiradas: 1
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26 – PROJETO DE LEI Nº 1.976/11 – Da Sra. Erika Kokay – que “acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação
das Leis do Trabalho para permitir ao empregado ausentar-se do trabalho por dois dias para a realização de
exames preventivos de saúde”.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PARECER: a proferir.
Retiradas: 0
27 – PROJETO DE LEI Nº 3.168/12 – Do Sr. Manato – que “esta lei estabelece a exigência de reconhecimento
de firma para validade de laudos médicos nos casos que especifica”.
(Apensado: PL 6676/2013)
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 6676/2013, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 26/08/2015.
Leitura do Parecer: Deputado Augusto Coutinho, em 18/11/2015.
Retiradas: 0
28 – PROJETO DE LEI Nº 3.326/12 – Do Sr. Wilson Filho – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para garantir a licença capacitação a todos os
profissionais da educação pública”.
RELATORA: Deputada JOZI ARAUJO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Augusto Coutinho, em 05/12/2012.
Retiradas: 0
29 – PROJETO DE LEI Nº 3.499/12 – Do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “altera o Decreto-lei nº 227, de
28 de fevereiro de 1967”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Vicentinho, em 11/11/2015.
Retiradas: 2
30 – PROJETO DE LEI Nº 4.773/12 – Do Sr. Thiago Peixoto – que “acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao art. da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre o Plano de Beneficios da Previdência Social e dá outras
providências”, para permitir o preenchimento de cotas específicas para pessoas com deficiência com o fornecimento de bolsas de estudo”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela rejeição deste e da Emenda apresentada nesta Comissão.
Vista ao Deputado Daniel Vilela, em 18/11/2015.
Retiradas: 0
31 – PROJETO DE LEI Nº 5.100/13 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retiradas: 0
32 – PROJETO DE LEI Nº 5.347/13 – Da Sra. Gorete Pereira – que “acrescenta parágrafo único ao art. 765 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Silvio Costa apresentou voto em separado em 11/06/2015.
Retiradas: 0
33 – PROJETO DE LEI Nº 5.590/13 – Do Sr. Giovani Cherini – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Programa “Vida em Família” e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA.
PARECER: pela rejeição.
Leitura do Parecer: Deputado Daniel Vilela, em 18/11/2015. .
Vista à Deputada Geovania de Sá, em 18/11/2015.
Retiradas: 0
34 – PROJETO DE LEI Nº 5.638/13 – Do Sr. Izalci – que “dispõe sobre a contratação de serviços pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retiradas: 0
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35 – PROJETO DE LEI Nº 5.904/13 – Do Sr. Jose Stédile – que “altera a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985,
que institui o Vale-transporte e dá outras providências, a fim de assegurar o benefício durante o período de
afastamento decorrente de acidente do trabalho”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 0
36 – PROJETO DE LEI Nº 5.911/13 – Da Sra. Iracema Portella – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação
de mensagens contra o uso de drogas nos sítios mantidos por órgãos e entidades de Administração Pública Federal”.
RELATORA: Deputada JOZI ARAÚJO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retiradas: 1
37 – PROJETO DE LEI Nº 6.093/13 – Do Sr. Lucio Vieira Lima – que “concede anistia aos servidores do Poder
Judiciário da União e do Ministério Público da União que participaram de greve ou movimento reivindicatório
realizados pelos sindicatos das categorias, de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012”.
(Apensado: PL 6185/2013)
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do PL nº 6.185/2013, apensado.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 22/04/2015.
Retiradas: 0
38 – PROJETO DE LEI Nº 6.411/13 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o § 3º do Art. 614 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a vigência
de convenções e acordos coletivos e o princípio da ultratividade”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 28/10/2015.
Leitura do Parecer: Relator, em 04/11/2015.
Discussão: Deputados Vicentinho, Luiz Carlos Busato e Erika Kokay, em 04/11/15.
Retiradas: 1
39 – PROJETO DE LEI Nº 7.006/13 – Do Sr. Celso Jacob – que “acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho para disciplinar normas especiais aos Profissionais da Educação Física”.
(Apensado: PL 618/2015)
RELATOR: Deputado WALNEY ROCHA.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 618/2015, apensado, com substitutivo.
Retiradas: 1
40 – PROJETO DE LEI Nº 7.549/14 – Da Sra. Gorete Pereira – que “acrescenta § 10 ao art. 477 e altera a redação do inciso II da alínea a do art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar efeitos processuais da homologação da rescisão contratual”.
(Apensado: PL 565/2015)
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 565/2015, apensado.
Retiradas: 1
41 – 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”.
RELATORA: Deputada JOZI ARAÚJO.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 2
42 – 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 BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do substitutivo adotado na Comissão de Viação e Transporte.
Leitura do Parecer: Relator, em 28/10/2015.
Vista conjunta aos Deputados Erika Kokay e Leonardo Monteiro, em 28/10/2015.
A Deputada Gorete Pereira apresentou voto em separado em 24/11/2015.
Retiradas: 1
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43 – PROJETO DE LEI Nº 8.294/14 – Do Sr. Fábio Ramalho – que “acrescenta parágrafo único ao art. 444 da
Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a livre estipulação das relações contratuais de trabalho”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
Leitura do Parecer: Relator, em 28/10/2015.
Discussão: Deputados Vicentinho e Leonardo Monteiro, em 28/10/15.
Vista ao Deputado Lucas Vergilio, em 28/10/2015.
Retiradas: 0
44 – PROJETO DE LEI Nº 7/15 – Do Sr. Ricardo Barros – que “cria o Seguro Obrigatório para Direitos Trabalhistas”.
RELATOR: Deputado GENECIAS NORONHA.
PARECER: pela rejeição.
A Deputada Geovania de Sá apresentou voto em separado em 22/09/2015.
Vista ao Deputado Daniel Vilela, em 28/10/2015.
Retiradas: 0
45 – PROJETO DE LEI Nº 786/15 – Do Sr. Luiz Nishimori – que “regulamenta o art. 3º, inciso IV, da Lei Nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, institui normas para dar transparência à publicidade dos atos da Administração
Publica Estadual e Municipal e da outras providências”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
46 – PROJETO DE LEI Nº 1.142/15 – Do Sr. Daniel Vilela – que “acrescenta o § 9º ao art. 10 do Decreto-Lei nº 200,
de 25 de fevereiro de 1967, para dispor sobre a realização de convênios pela Administração Pública Federal”.
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
47 – PROJETO DE LEI Nº 1.173/15 – Do Sr. Pastor Franklin – que “altera a 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.”, para tornar obrigatória a capacitação em saúde e segurança do trabalho aos
trabalhadores prestadores de serviços a empresas contratadas por órgãos e entidades da administração pública”.
(Apensado: PL 2044/2015)
RELATORA: Deputada JOZI ARAÚJO.
PARECER: pela rejeição deste e do PL 2044/15, apensado.
Retiradas: 0
48 – PROJETO DE LEI Nº 1.271/15 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera o §1º do art. 457 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), para integrar na remuneração do empregado parcelas pagas a título de luvas e assiduidade”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 0
49 – 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”.
RELATOR: Deputado BEBETO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
50 – 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”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retiradas: 1
51 – 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”.
RELATOR: Deputado DANIEL VILELA.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

211

52 – 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”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação.
Leitura do Parecer: Relator, em 19/08/2015.
Vista ao Deputado Vicentinho, em 19/08/2015.
Retiradas: 0
53 – PROJETO DE LEI Nº 1.869/15 – Do Sr. Felipe Bornier – que “institui a obrigatoriedade da realização de
audiências públicas virtuais, transmitidas em tempo real, por meio digital na Rede Mundial de Computadores
– Internet, como mecanismo de participação popular na gestão da Administração Pública, em apoio à Política
Nacional de Participação Social (PNPS) e ao Sistema Nacional de Participação Social (SNPS)”.
RELATOR: Deputado SÓSTENES CAVALCANTE.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
54 – PROJETO DE LEI Nº 1.981/15 – Do Sr. Silvio Costa – que “dispõe sobre juros de mora e atualização monetária dos débitos judiciais”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retiradas: 1
55 – PROJETO DE LEI Nº 1.997/15 – Do Sr. Paulo Magalhães – que “regula o trabalho ao maior de 16 anos”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 0
56 – PROJETO DE LEI Nº 2.122/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “dispõe sobre o pagamento de tarifas pelos
usuários de serviços públicos”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
57 – PROJETO DE LEI Nº 2.341/15 – Do Sr. Augusto Carvalho – que “veda a utilização de informações de
inadimplemento constantes de bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito para fins de inscrição e
manutenção em programas sociais governamentais.”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
58 – PROJETO DE LEI Nº 2.368/15 – Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de
afixação de aviso sobre o direito ao atendimento preferencial e de identificação do espaço destinado ao atendimento especial assegurados pela Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000”.
RELATORA: Deputada GEOVANIA DE SÁ.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
59 – PROJETO DE LEI Nº 2.369/15 – Do Sr. Domingos Neto – que “dá nova redação ao artigo 67 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o
período máximo para fruição pelo empregado, da folga coincidente com o Domingo”.
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retiradas: 0
60 – PROJETO DE LEI Nº 2.623/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
lâmpadas LED na iluminação de prédios públicos, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FÁBIO MITIDIERI.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
61 – PROJETO DE LEI Nº 3.176/15 – Do Sr. Ademir Camilo – que “altera a redação do artigo 53 da Lei 3.857 de
22 de dezembro de 1960”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição da Emenda 1/2015 da CTASP.
Retiradas: 0
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COMISSÃO DE TURISMO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 05
HORÁRIO: 14h30min
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 109/15 – Do Sr. Alex Manente – que “requer a indicação de membros e servidores desta
Comissão de Turismo para o evento “Emergências – Encontro global de cultura, ativismo e política” promovido
pelo Ministério da Cultura”.
REQUERIMENTO Nº 110/15 – Do Sr. Alex Manente – que “requer a realização de seminário e visita desta Comissão de Turismo em Fortaleza”.
REQUERIMENTO Nº 111/15 – Do Sr. Alex Manente – que “requer apreciação da Moção de Congratulações ao Sr.
Guilherme Augusto Sanches Ribeiro”.
REQUERIMENTO Nº 113/15 – Do Sr. Alex Manente – que “requer a realização de Mesa Redonda da Comissão de
Turismo na cidade de Águas de Lindoia/SP”.
REQUERIMENTO Nº 115/15 – Do Sr. Alex Manente – que “requer a participação da Comissão de Turismo em
reunião e visita na cidade de Porto Alegre/RS”
REQUERIMENTO Nº 116/15 – Do Sr. Alex Manente – que “requer a realização de vista e Mesa Redonda da Comissão de Turismo nas cidades do Circuito das Malhas em Minas Gerais”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 7.581/14 – Do Sr. Marco Tebaldi – que “dispõe sobre o exercício das atividades de transporte
rodoviário interestadual de passageiros, e dá outras providencias”.
RELATOR: Deputado HERCULANO PASSOS.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.496/15 – Do Sr. Vinicius Carvalho – que “dispõe sobre a prática de preços abusivos no fornecimento de produtos ou serviços turísticos”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 11.771, de 2008.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
PARECER: pela aprovação.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 123/15 – Do Sr. Hugo Leal – que “requer a realização de Audiência Pública para discutir a viabilidade de utilização de dispositivo de retenção para transporte de crianças em veículos de transporte escolar”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.454/05 – Do Sr. Milton Monti – que “obriga as aeronaves a portarem equipamentos de
primeiros socorros e dá outras providências”. (Apensado: PL 2529/2007)
EXPLICACAO DA EMENTA: Obrigando as aeronaves a portarem aparelho defibrilador, balão de oxigênio, medicamentos anti-convulsivos e local adaptável para maca.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2.529/2007, apensado, e do Substitutivo 1 da CDC.
Vista ao Deputado Silas Freire, em 25/11/2015.
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PROJETO DE LEI Nº 4.243/12 – Do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre a gratuidade para transporte de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano para transplantes”
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PARECER: pela aprovação deste e do Substitutivo adotado pela CSSF, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.226/13 – Do Sr. Osmar Serraglio – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Hugo Leal, em 30/10/2013.
PROJETO DE LEI Nº 5.368/13 – Do Sr. Luiz Couto – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Entroncamento BR-104, entroncamento da RN-316 com a BR-101.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Hugo Leal, em 30/10/2013.
PROJETO DE LEI Nº 5.961/13 – Do Sr. Valtenir Pereira – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
EXPLICACAO DA EMENTA: Entroncamento BR 070/BR 163/BR 364 – Trevo do Lagarto (Rodovia dos Imigrantes)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Hugo Leal, em 30/10/2013.
PROJETO DE LEI Nº 6.073/13 – Do Sr. Jorge Corte Real – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, os trechos rodoviários que especifica”
EXPLICACAO DA EMENTA: Inclui os trechos rodoviários que margeiam os canais destinados à transposição do
Rio São Francisco.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 8.059/14 – Do Sr. Rubens Bueno – que “altera a Lei nº 7.290, de 19 de dezembro de 1984
para dispor sobre a atividade do transportador autônomo”.
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.591/15 – Do Sr. Ezequiel Fonseca – que “inclui no Anexo da Lei n.º 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”.
RELATOR: Deputado SILAS FREIRE.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.999/15 – Do Sr. Roberto Alves – que “veda o oferecimento, nos sítios oficiais das companhias aéreas na rede mundial de computadores (“internet”), de produtos e serviços não relacionados à aquisição de passagens aéreas e a comercialização de “assentos conforto” nas aeronaves”.
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.256/15 – Do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a fiscalização de trânsito por aparelho
eletrônico”.
RELATOR: Deputado JOÃO RODRIGUES.
PARECER: pela aprovação.
O Deputado Hugo Leal apresentou voto em separado em 01/12/2015.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-15
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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 3.498/15 – Do Sr. Jhonatan de Jesus – que “altera o Código de Trânsito Brasileiro para vedar
a vinculação da emissão do licenciamento do automóvel ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) e para vedar a apreensão e a remoção de veículos automotores por estarem em
débito com o referido imposto, e dá outras providências”. (Apensados: PL 3499/2015 e PL 3767/2015)
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 179-A, DE 2007, DO SR. JILMAR TATTO E OUTROS,
QUE “ACRESCE ALÍNEA AO INCISO II DO § 4.º DO ART. 177 E ACRESCE § 5.º AO MESMO ARTIGO,
PARA AMPLIAR O ROL DE DESTINAÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO RELATIVA ÀS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E
SEUS DERIVADOS, GÁS NATURAL E SEUS DERIVADOS E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL” E APENSADO
(DESTINA RECURSOS DA CIDE-COMBUSTÍVEL PARA O FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE SUBSÍDIO
ÀS TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA), E APENSADA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 11h45min
Reunião Deliberativa:
 Apresentação do Roteiro de Trabalho pelo Relator, Deputado Mário Negromonte Jr.
 Deliberação de Requerimentos apresentados até às 18h00 da véspera da reunião.
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 1/15 – Do Sr. Mário Negromonte Jr. – que “requer a realização de audiência pública com o
objetivo de debater sobre a destinação de recursos da CIDE-Combustível para o financiamento de programas
de subsídio às tarifas de transporte coletivo para a população de baixa renda, sendo convidados a Secretária-Executiva do Ministério dos Transportes e o Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda”.
REQUERIMENTO Nº 2/15 – Do Sr. Mário Negromonte Jr. – que “requer a realização de audiência pública com o
objetivo de debater sobre a destinação de recursos da CIDE-Combustível para o financiamento de programas
de subsídio às tarifas de transporte coletivo para a população de baixa renda, sendo convidados o Presidente
Executivo da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano – NTU e o Presidente da Confederação
Nacional dos Transportes – CNT”.
REQUERIMENTO Nº 3/15 – Do Sr. Mário Negromonte Jr. – que “requer a realização de audiência pública com o
objetivo de debater sobre a destinação de recursos da CIDE-Combustível para o financiamento de programas
de subsídio às tarifas de transporte coletivo para a população de baixa renda, sendo convidados os Governadores dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro”.
REQUERIMENTO Nº 4/15 – Do Sr. Mário Negromonte Jr. – que “requer a realização de audiência pública com o
objetivo de debater sobre a destinação de recursos da CIDE-Combustível para o financiamento de programas
de subsídio às tarifas de transporte coletivo para a população de baixa renda, sendo convidados os Prefeitos
de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador”.
REQUERIMENTO Nº 5/15 – Do Sr. Mário Negromonte Jr. – que “requer a realização de audiência pública com o
objetivo de debater sobre a destinação de recursos da CIDE-Combustível para o financiamento de programas
de subsídio às tarifas de transporte coletivo para a população de baixa renda, sendo convidados o Presidente
da Confederação Nacional de Municípios e o Presidente da Frente Nacional dos Prefeitos”.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 2014, DO SR. SUBTENENTE GONZAGA
E OUTROS, QUE “ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
ASSEGURAR ÀS ASSOCIAÇÕES DOS MILITARES ESTADUAIS AS MESMAS GARANTIAS DE
REPRESENTAÇÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ASSEGURADAS AOS SINDICATOS DE TRABALHADORES”
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 7ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-15
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443/14 – Do Sr. Subtenente Gonzaga – que “acrescenta parágrafo
ao art. 42 da Constituição Federal, para assegurar as associaçoes dos militares estaduais as mesmas garantias
de representação e imunidade tributária asseguradas aos sindicatos de trabalhadores”.
RELATOR: Deputado CAPITÃO AUGUSTO.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80-A, DE 2015, DO SR. VALTENIR PEREIRA E OUTROS,
QUE “ACRESCENTA O ARTIGO 132-A À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E OS PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º
AO ARTIGO 69 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ESTABELECENDO AS
PROCURADORIAS AUTÁRQUICAS E FUNDACIONAIS E REGULANDO A TRANSIÇÃO DAS ATIVIDADES
DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O SISTEMA ORGÂNICO DAS
PROCURADORIAS GERAIS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS”
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 15
HORÁRIO: 14h30min
A – Reunião Deliberativa:
Discussão e Votação do Parecer do Relator, Deputado Odorico Monteiro, à seguinte Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário:
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80/15 – Do Sr. Valtenir Pereira e outros – que “”Acrescenta o artigo
132-A à Constituição da República, e os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo as procuradorias autárquicas e fundacionais e regulando a transição das atividades de assistência, assessoramento e consultoria jurídica para o sistema orgânico das Procuradorias Gerais
dos Estados, Distrito Federal e Municípios””
RELATOR: Deputado ODORICO MONTEIRO.
PARECER: pela aprovação desta, com Substitutivo, e pela inadmissibilidade da Emenda 1/2015 da PEC08015.
Vista conjunta aos Deputados Altineu Côrtes, Arnaldo Jordy, Arthur Lira, Beto Salame, Brunny, Bruno Covas,
Capitão Augusto, Celso Pansera, Chico Alencar, Dagoberto, Delegado Éder Mauro, Edmilson Rodrigues, Eduardo Bolsonaro, Evandro Roman, Expedito Netto, Ezequiel Fonseca, Fabio Garcia, Fábio Sousa, Fausto Pinato,
Gorete Pereira, Hélio Leite, João Campos, Joaquim Passarinho, Jorge Solla, José Carlos Aleluia, Luciano Ducci,
Lucio Vieira Lima, Luiz Carlos Ramos, Márcio Marinho, Marcus Vicente, Moroni Torgan, Nilton Capixaba, Odorico Monteiro, Osmar Serraglio, Paes Landim, Ronaldo Lessa, Rubens Otoni, Sandro Alex, Sergio Souza, Tadeu
Alencar, Toninho Wandscheer, Valtenir Pereira e Walter Alves, em 25/11/2015.
Os Deputados Jorge Solla, José Carlos Aleluia, Beto Salame, Arthur Lira e Toninho Wandscheer apresentaram
votos em separado.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Nº 1775, DE 2015, DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE O
REGISTRO CIVIL NACIONAL (RCN) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: A Definir
HORÁRIO: 15h
A – Reunião Deliberativa:
Apresentação do Parecer do Relator, Deputado JÚLIO LOPES.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Nº 2438, DE 2015, DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR AS CAUSAS, RAZÕES, CONSEQUÊNCIAS, CUSTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA VIOLÊNCIA,
MORTE E DESAPARECIMENTO DE JOVENS NEGROS E POBRES NO BRASIL, QUE “INSTITUI O
PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO HOMICÍDIO DE JOVENS, ESTABELECE A SUA
AVALIAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 16
HORÁRIO: 14h
Reunião Deliberativa
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 5/15 – Do Sr. Bacelar – (PL 2438/2015) – que “requer a realização de Audiência Pública desta
Comissão Especial, com a participação dos representantes dos movimentos jovens dos Partidos Políticos com
representação na Câmara”.
REQUERIMENTO Nº 6/15 – Do Sr. Orlando Silva – (PL 2438/2015) – que “requer a realização de audiência pública
com as Entidades dos movimentos sociais”.
REQUERIMENTO Nº 7/15 – Do Sr. Orlando Silva – (PL 2438/2015) – que “requer a realização de audiência pública
com a Universidade Zumbi dos Palmares”
REQUERIMENTO Nº 8/15 – Do Sr. Reginaldo Lopes – (PL 2438/2015) – que “solicita seja convidada para participar de Audiência Pública desta Comissão o Dr. Renato Sérgio de Lima, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para prestar informações sobre as diversas metodologias
de segurança pública, pesquisas e dados sobre a violência”.
REQUERIMENTO Nº 9/15 – Do Sr. Reginaldo Lopes – (PL 2438/2015) – que “solicita seja convidada para participar de Audiência Pública desta Comissão o Senhor Alberto Liebling Kopittke Winogron, Vereador de Porto
Alegre/RS e ex-Diretor do Departamento de Políticas, Programas e Projetos da Secretaria Nacional de Segurança Pública – Ministério da Justiça”.
REQUERIMENTO Nº 10/15 – Do Sr. Reginaldo Lopes – (PL 2438/2015) – que “requer que seja realizado o Seminário Internacional “Desconstrução da Cultura de Violência e Diminuição das Vulnerabilidades Sociais” para
promover o debate, sensibilização, e aperfeiçoamento do PL 2438/2015”.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Nº 3636, DE 2015, DO SENADO FEDERAL, QUE “ALTERA
A LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013, E A LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992,
PARA PERMITIR QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A ADVOCACIA PÚBLICA CELEBREM ACORDO
DE LENIÊNCIA, DE FORMA ISOLADA OU EM CONJUNTO, NO ÂMBITO DA
LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 13
HORÁRIO: 12h
A – Reunião Deliberativa:
A – Leitura do Parecer do Relator, Deputado ANDRÉ MOURA, Discussão e Votação.
B – Audiência Pública.
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Convidados:
1 – Dr. FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE, Advogado-Geral da União Substituto, representando o Ministro Luís
Inácio Adams, Ministro da Advocacia-Geral da União – AGU; (Confirmado)
2 – Dr. ROBERTO LIVIANU, Promotor de Justiça; (*)
(Req. nº 1/15, do Dep. Raul Jungmann e subscrito pelo Dep. José Carlos Aleluia.)
3– Ministro BENJAMIN ZYMLER, Ministro do Tribunal de Contas da União; (Confirmado)
(Req. 2/15, do Dep. Raul Jungmann e Subscrito pelo Dep. José Carlos Aleluia.)
4 – Dr. GILSON DIPP, Ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (Confirmado)
(Req. nº 3/15, do Dep. Paes Landim, com a inclusão sugerida pelo Dep. Vicente Cândido e Req. nº 4/ 15, do Dep.
Danilo Forte.
Tema:
Debate sobre o Projeto de Lei nº 3636/15, que altera a Lei nº 12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992, para permitir
que o Ministério Público e a Advocacia Pública celebrem acordo de leniência, de forma isolada ou em conjunto, considerando a Lei nº 12.846/2013.
(*) A confirmar.
C – Deliberação de Requerimentos.
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 5/15 – Do Sr. Roberto Freire – (PL 3636/2015) – que “requeiro a V. Exa., com base no art. 117,
inciso VIII combinado com o art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), que ouvido o
plenário da Comissão, sejam convidados os Excelentíssimos os senhores Lucieni Pereira da Silva, Presidente da
Associação dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, e Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, para debaterem os aspectos essenciais do PL 3636/2015,
objeto desta Comissão Especial”.
REQUERIMENTO Nº 6/15 Do Sr. Bruno Covas – (PL 3636/2015) – que “requer a realização de Audiência pública
com a presença do Excelentíssimo Senhor ELIVAL DA SILVA RAMOS, Procurador-Geral do Estado de São Paulo,
para debater os aspectos atinentes ao PL 3636/2015, objeto desta Comissão Especial”.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Nº 442, DE 1991, DO SR. RENATO VIANA, E APENSADOS,
PARA ESTABELECER MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 12
HORÁRIO: 14h30min
Reunião de audiência pública e de deliberação
I – Audiência Pública com a participação dos seguintes convidados:
 Alexandre Kalache, Médico, Presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil – ILC-BR;
 Hélio Lemos Furtado, Professor, Pesquisador Especialista em Envelhecimento;
 Renato Veras, Professor Associado da UERJ, Diretor da Universidade Aberta da Teiceira Idade (UnATI/UERJ),
substituindo a senhora Ana Amélia Camarano, Professora Visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro
– UFRJ, Pós-Doutora em Envelhecimento Populacional;
 Gisela Santos de Alencar Hathaway, Consultora da Câmara dos Deputados;
 Representante do Ministério da Saúde (a confirmar);
 Representante da do Ministério da Previdência (a confirmar);
 Representante da do Ministério da Fazenda (a confirmar).
II – Deliberação dos requerimentos apresentados até às 18h da véspera da reunião.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Nº 6314, DE 2005, DO SR. TAKAYAMA, QUE “ACRESCENTA INCISO AO ART. 142
DA LEI Nº 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), E APENSADOS
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 14h
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A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 6/15 – Do Sr. Edinho Bez – (PL 6314/2005) – que “requer nos termos regimentais convidar
a presidente da FUNAI – Fundação Nacional do Índio, Maria Augusta Boulitreau Assirati , presidente da CNBB
– Conferência Nacional de Bispos do Brasil, Dom Sérgio Rocha, para discutir sobre a liberdade religiosa em aldeias indígenas”.
REQUERIMENTO Nº 7/15 – Do Sr. Antônio Jácome – (PL 6314/2005) – que “requer a realização de Audiência Pública com a presença do Sr. Rodrigo Vitorino Souza Alves”.
REQUERIMENTO Nº 8/15 – Do Sr. Antônio Jácome – (PL 6314/2005) – que “requer a realização de Audiência Pública com a presença do Deputado Moroni Torgan, Coordenador da Frente Parlamentar Mista Pela Liberdade
Religiosa”.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Nº 8085, DE 2014, DO SENADO FEDERAL, QUE
“ALTERA A LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, QUE INSTITUI O
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, PARA INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DA
PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR EM VIAS PÚBLICAS PARA FINS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES”
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 13
HORÁRIO: 14h30min
A – Reunião Deliberativa:
I – Deliberação de Requerimentos;
II – Audiência Pública
Tema: Alteração do Código de Trânsito – Inspeção Veicular Ambiental.
REQ 02/2015, do deputado Sérgio Brito (PSD/BA)
REQ 15/2015, do deputado Ricardo Izar (PSD/SP)
Convidados:
 Juliana Lopes – Coordenadora Geral de Infra-estrutura de Trânsito do DENATRAN;
 Lucia Garcia – Analista Ambiental da Gerência de Qualidade do Ar da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente;
 Cheila Marina de Lima e Taís Porto Oliveira – Coordenação Geral de Vigilância de Doenças e Agravos não
Transmissíveis e Promoção da Saúde, representando a Secretaria de Vigilância da Saúde do Ministério da Saúde;
 Elídio Pinheiro Filho – Diretor-Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, representando o
Prefeito de Campo Grande;
 Paulo Hilário Nascimento Saldiva – Coordenador do Instituto Nacional de Análise Integrada do Risco Ambiental – INAIRA; e
 Evangelina de Araújo Vormittag – Diretora Presidente do Instituto Saúde e Sustentabilidade.
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 16/15 Do Sr. João Paulo Papa – (PL 8085/2014) – que “requer, nos termos do art. 255 do Regimento Interno, a inclusão de convidados para participar da audiência pública destinada a debater o Projeto
de Lei nº 1.178, de 2015, que altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA
A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI)
E DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)
NA DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS E DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 08
HORÁRIO: 14h
A – Deliberação de Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 82/15 – Do Sr. Valmir Assunção – (RCP 16/2015) – que “requer seja submetido à deliberação
do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de Convite ao Professor Mário
Maestri para participar de audiência pública a fim de tratar sobre a demarcação de terras quilombolas e indígenas no Estado do Rio Grande do Sul”
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REQUERIMENTO Nº 102/15 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – (RCP 16/2015) – que “requer à deliberação do Plenário
desta Comissão Parlamentar de Inquérito para que seja formulado convite ao senhor Valério de Oliveira, liderança Kaingang de Faxinalzinho/RS”.
REQUERIMENTO Nº 103/15 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – (RCP 16/2015) – que “requer à deliberação do Plenário
desta Comissão Parlamentar de Inquérito para que seja formulado convite aos senhores José Adriano Carvalho
e João Alves, do município de Restinga Seca/RS”.
REQUERIMENTO Nº 104/15 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – (RCP 16/2015) – que “requer à deliberação do Plenário
desta Comissão Parlamentar de Inquérito para que seja formulado convite a Drª. Deborah Duprat, coordenadora da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, órgão responsável por assuntos ligados aos Povos Indígenas
e Minorias”.
REQUERIMENTO Nº 105/15 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – (RCP 16/2015) – que “requer à deliberação do Plenário
desta Comissão Parlamentar de Inquérito para que seja formulado convite ao Dr. Carlos Eduardo Raddatz Cruz,
procurador da República no município de Erechim, estado do Rio Grande do Sul, e os diretores da empresa
Prosul Projetos Supervisão e Planejamento Ltda”.
REQUERIMENTO Nº 106/15 – Do Sr. Nilson Leitão – (RCP 16/2015) – que “requer seja submetido à deliberação
do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de REQUISIÇÃO, à Fundação
Nacional do Índio, de listagem, em meio magnético e arquivo pesquisável, contendo todas as ocorrências de
registro tardio de nascimento de indígena, comunicados ao órgão pelos Oficiais de registro civil do Estado do
Mato Grosso do Sul, entre o mês de abril de 2012 e a presente data”.
REQUERIMENTO Nº 107/15 – Do Sr. Sarney Filho e outros – (RCP 16/2015) – que “requer seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de convite ao Sr. Ricardo
Ardenghi, procurador do Ministério Público Federal em Dourados, Mato Grosso do Sul, para discorrer sobre a
questão indígena na região”.
REQUERIMENTO Nº 108/15 – Do Sr. Sarney Filho e outros – (RCP 16/2015) – que “requer que seja submetido
à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de convite ao Sr.
CARLOS HUMBERTO PROLA JÚNIOR, Procurador da República em Chapecó, Santa Catarina, para discorrer sobre a questão indígena na região”.
REQUERIMENTO Nº 109/15 – Do Sr. Sarney Filho e outros – (RCP 16/2015) – que “requer que seja submetido
à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de convite ao Sr.
Procurador da República em Dourados, Mato Grosso do Sul, MARCO ANTONIO DELFINO, para discorrer sobre
a questão indígena no estado”.
REQUERIMENTO Nº 110/15 – Do Sr. Sarney Filho e outros – (RCP 16/2015) – que “requer que seja submetido à
deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido de informações à FUNAI sobre os
ocupantes não indígenas das terras indígenas Mato Preto e Morro dos cavalos”.
REQUERIMENTO Nº 111/15 – Dos Srs. Erika Kokay e Janete Capiberibe – (RCP 16/2015) – que “requer seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido de convite ao Sr. Marcelo
Richard Zelic, do Grupo Tortura Nunca Mais, para discorrer sobre o Relatório Figueiredo”.
REQUERIMENTO Nº 112/15 – Do Sr. Fernando Francischini – (RCP 16/2015) – que “requer que esta Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) convoque os senhores João Pedro Stedile (Presidente do Movimento Sem Terra); Charles Trocate (Coordenador do Movimento Sem Terra em Marabá); Oscar Boller (administrador da Agropecuária Santa Bárbara); o Delegado da Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá, Dr. Alexandre Silva; e o Sr.
Paulo Sérgio Garcia (Superintendente do INCRA em Marabá) para prestarem esclarecimentos sobre a invasão
da Fazenda Cedro, no Município de Marabá, onde diversas Vacas Matrizes, que inclusive estavam prenhas, além
dos maus-tratos, foram mortas pelos invasores”.
REQUERIMENTO Nº 113/15 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – (RCP 16/2015) – que “requer seja formulado convite
aos caciques Dorvalino Kogia Joaquim e Jonatam Inácio, ambos de Mato Castelhano”.
REQUERIMENTO Nº 114/15 – Do Sr. Luis Carlos Heinze – (RCP 16/2015) – que “requer seja formulado convite ao
advogado Alexsander Picolo da Rosa, do município de Passo Fundo/RS”.
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III – COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 02
HORÁRIO: 14h
A – Reunião Deliberativa:
Apreciação da Ata da seguinte Reunião:
. 3ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 24 e 26 de novembro e 1º de dezembro de 2015.
(Aprovada)
B – Relatórios:
CONTAS DO GOVERNO
1– MENSAGEM (CN) Nº 33/92 – Da Presidência da República – que “encaminha ao Congresso Nacional as Contas do Governo Federal relativas ao exercício financeiro de 1991”.
RELATOR: Senador BENEDITO DE LIRA.
VOTO: O Relatório do Senador Benedito de Lira, recebido em 2.7.2015, concluiu por um Projeto de Decreto
Legislativo, ofereceu VOTO pelo ARQUIVAMENTO das Contas do Presidente da República do exercício de 1991,
pela aplicação dos princípios consignados no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. O relatório recebido em 4.11.2015, o Relator, quanto à emenda apresentada pelo Deputado Miro Teixeira, ofereceu voto pela
REJEICÃO, quanto à 1(uma) emenda apresentada pelo Deputado Paulo Bernardo ao projeto de decreto legislativo aprovado pela Comissão em 12/3/1997, ofereceu voto pela PREJUDICIALIDADE.
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
AVISO (CN) Nº 17/14 – Do Tribunal de Contas da União – que “encaminha cópia do Acórdão nº 2378/2014 –
TCU – Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao acompanhamento dos
Relatórios de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2014, em cumprimento aos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000 bem como ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000
(TC 015.015/2014-9)”, OFÍCIOS (CN) Nºs 18/14, 19/14, 20/14, 21/14, 22/14, 25/14, 26/14 e 27/14 e MENSAGENS (CN) Nºs 9/14 e 11/14, referentes ao primeiro quadrimestre de 2014.
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio para o arquivo.
AVISO (CN) Nº 6/15 – Do Tribunal de Contas da União – que “encaminha, em cumprimento à Lei 12.919 de
2013, art. 115, Acórdão nº 138/2015, proferido pelo Plenário da Corte, sobre os Relatórios de Gestão Fiscal dos
Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000, correspondentes ao 2º quadrimestre do exercício de 2014”; OFÍCIOS (CN) Nºs 32/14, 33/14, 34/14, 35/14, 36/14, 37/14, 38/14 e 39/14 e
MENSAGENS (CN) Nºs 16/14 e 17/14 , referentes ao segundo quadrimestre de 2014.
RELATOR: Deputado MARCELO ARO.
VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio para o arquivo.
RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
MENSAGEM (CN) Nº 5/15 – Da Presidente da República – que “encaminha, em cumprimento à Lei nº 13.080,
art. 52, Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao 2º bimestre de 2015”.
RELATOR: Deputado CARLOS HENRIQUE GAGUIM.
VOTO: pelo conhecimento da matéria e envio para o arquivo.
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RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS
MENSAGEM (CN) Nº 10/14 – Da Presidente da República – que “encaminha, nos termos do art. 113 da Lei nº
12.708, de 17 de agosto de 2012, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, de
conformidade com a inclusa Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e Gestão” e MENSAGENS (CN) Nºs 15/14 e 3/15, referentes ao 2º quadrimestre de 2014
e exercício de 2014, respectivamente.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
VOTO: pelo conhecimento das matérias, e dê por cumprida a meta de superávit primário do Governo Federal
para o exercício de 2014.
O Deputado Izalci apresentou voto em separado, em 17/11/2015, com voto pelo conhecimento das Mensagens de nºs 10/2014-CN, 15/2014 e 3/2015-CN e dos relatórios encaminhados, e:
I – solicite informações por escrito aos Ministros da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão,
a respeito das providências adotadas para que se evite o cometimento dos mesmos erros observados
em 2014; em especial, sobre quais medidas estão sendo tomadas para o aperfeiçoamento do sistema
de previsão de receita, conforme Acórdão nº 1.723/2015 TCU – Plenário;
II – requeira o comparecimento, com a máxima brevidade possível, do Senhor Secretário do Tesouro
Nacional a esta Comisão, de forma a prestar esclarecimentos a respeito do Relatório de Avaliação do
Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2015, nos termos do art. 9º § 4º, da LRF, e das
medidas adotadas para o cumprimento das meta fiscal de 2015 e as implicações da aprovação ou não
do PLN nº 5/2015. ora em discussão nesta Comissão. Adotadas as providências mencionadas, voto pelo
arquivamento do processo.
MENSAGEM (CN) Nº 7/15 – Da Presidente da República – que “encaminha, em cumprimento ao art.128 da Lei
nº 13.080, de 2015, o Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 1º quadrimestre
de 2015”.
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM.
VOTO: pelo conhecimento da matéria e solicite o comparecimento o mais breve possível do Secretário do Tesouro Nacional para explicar as medidas de ajuste para o cumprimento da meta fiscal, e envio para o arquivo.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
AVISO (CN) Nº 10/15 – Do Banco Central do Brasil – que “encaminha, em cumprimento à Lei 13.080, art. 138,
Demonstrações Financeiras do Banco Central referentes ao 1º semestre de 2015”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
VOTO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 02
HORÁRIO: 16h30min
A – Reunião Deliberativa:
Apreciação da Ata da seguinte Reunião:
. 3ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 24 e 26 de novembro e 1º de dezembro de 2015.
(Aprovada)
B – Relatórios:
CONTAS DO GOVERNO
1– MENSAGEM (CN) Nº 33/92 – Da Presidência da República – que “encaminha ao Congresso Nacional as Contas do Governo Federal relativas ao exercício financeiro de 1991”.
RELATOR: Senador BENEDITO DE LIRA.
VOTO: O Relatório do Senador Benedito de Lira, recebido em 2.7.2015, concluiu por um Projeto de Decreto
Legislativo, ofereceu VOTO pelo ARQUIVAMENTO das Contas do Presidente da República do exercício de 1991,
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pela aplicação dos princípios consignados no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. O relatório recebido em 4.11.2015, o Relator, quanto à emenda apresentada pelo Deputado Miro Teixeira, ofereceu voto pela
REJEICÃO, quanto à 1(uma) emenda apresentada pelo Deputado Paulo Bernardo ao projeto de decreto legislativo aprovado pela Comissão em 12/3/1997, ofereceu voto pela PREJUDICIALIDADE.
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
AVISO (CN) Nº 17/14 – Do Tribunal de Contas da União – que “encaminha cópia do Acórdão nº 2378/2014 –
TCU – Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao acompanhamento dos
Relatórios de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2014, em cumprimento aos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000 bem como ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000
(TC 015.015/2014-9)”, OFÍCIOS (CN) Nºs 18/14, 19/14, 20/14, 21/14, 22/14, 25/14, 26/14 e 27/14 e MENSAGENS (CN) Nºs 9/14 e 11/14, referentes ao primeiro quadrimestre de 2014.
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio para o arquivo.
AVISO (CN) Nº 6/15 – Do Tribunal de Contas da União – que “encaminha, em cumprimento à Lei 12.919 de
2013, art. 115, Acórdão nº 138/2015, proferido pelo Plenário da Corte, sobre os Relatórios de Gestão Fiscal dos
Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000, correspondentes ao 2º quadrimestre do exercício de 2014”; OFÍCIOS (CN) Nºs 32/14, 33/14, 34/14, 35/14, 36/14, 37/14, 38/14 e 39/14 e
MENSAGENS (CN) Nºs 16/14 e 17/14 , referentes ao segundo quadrimestre de 2014.
RELATOR: Deputado MARCELO ARO.
VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio para o arquivo.
RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
MENSAGEM (CN) Nº 5/15 – Da Presidente da República – que “encaminha, em cumprimento à Lei nº 13.080,
art. 52, Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao 2º bimestre de 2015”.
RELATOR: Deputado CARLOS HENRIQUE GAGUIM.
VOTO: pelo conhecimento da matéria e envio para o arquivo.
RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS
MENSAGEM (CN) Nº 10/14 – Da Presidente da República – que “encaminha, nos termos do art. 113 da Lei nº
12.708, de 17 de agosto de 2012, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, de
conformidade com a inclusa Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e Gestão” e MENSAGENS (CN) Nºs 15/14 e 3/15, referentes ao 2º quadrimestre de 2014
e exercício de 2014, respectivamente.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
VOTO: pelo conhecimento das matérias, e dê por cumprida a meta de superávit primário do Governo Federal
para o exercício de 2014.
O Deputado Izalci apresentou voto em separado, em 17/11/2015, com voto pelo conhecimento das Mensagens de nºs 10/2014-CN, 15/2014 e 3/2015-CN e dos relatórios encaminhados, e:
I – solicite informações por escrito aos Ministros da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão,
a respeito das providências adotadas para que se evite o cometimento dos mesmos erros observados
em 2014; em especial, sobre quais medidas estão sendo tomadas para o aperfeiçoamento do sistema
de previsão de receita, conforme Acórdão nº 1.723/2015 TCU – Plenário;
II – requeira o comparecimento, com a máxima brevidade possível, do Senhor Secretário do Tesouro
Nacional a esta Comisão, de forma a prestar esclarecimentos a respeito do Relatório de Avaliação do
Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2015, nos termos do art. 9º § 4º, da LRF, e das
medidas adotadas para o cumprimento das meta fiscal de 2015 e as implicações da aprovação ou não
do PLN nº 5/2015. ora em discussão nesta Comissão. Adotadas as providências mencionadas, voto pelo
arquivamento do processo.
MENSAGEM (CN) Nº 7/15 – Da Presidente da República – que “encaminha, em cumprimento ao art.128 da Lei
nº 13.080, de 2015, o Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 1º quadrimestre
de 2015”.
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM.
VOTO: pelo conhecimento da matéria e solicite o comparecimento o mais breve possível do Secretário do Tesouro Nacional para explicar as medidas de ajuste para o cumprimento da meta fiscal, e envio para o arquivo.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
AVISO (CN) Nº 10/15 – Do Banco Central do Brasil – que “encaminha, em cumprimento à Lei 13.080, art. 138,
Demonstrações Financeiras do Banco Central referentes ao 1º semestre de 2015”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
VOTO: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
(7 DIAS)
Decurso: 8º dia
Último Dia: 08/12/2015
RELATÓRIO E AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO apresentado à Prestação de Contas do Tribunal de
Contas da União relativa ao exercício de 2011.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
(7 DIAS)
Decurso: 5º dia
Último Dia: 11/12/2015
RELATÓRIO E AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO apresentado às Contas do Governo federal, relativas ao
exercicio financeiro de 1990”.
RELATOR: Senador DÁRIO BERGER.
IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES
EM 08/12/2015:
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural:
PROJETO DE LEI Nº 3.833/2015
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 289/2015
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 290/2015
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 291/2015
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 292/2015
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 293/2015
PROJETO DE LEI Nº 123/2007
PROJETO DE LEI Nº 3.019/2008
PROJETO DE LEI Nº 2.255/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.649/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.725/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.765/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.768/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.794/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.818/2015
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 174/2015
Comissão de Cultura:
PROJETO DE LEI Nº 3.817/2015
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços:
PROJETO DE LEI Nº 3.813/2015
Comissão de Educação:
PROJETO DE LEI Nº 3.740/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.789/2015
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PROJETO DE LEI Nº 3.795/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.821/2015
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 3.762/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 202/2015
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:
PROJETO DE LEI Nº 3.750/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.751/2015
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado:
PROJETO DE LEI Nº 404/2015
PROJETO DE LEI Nº 860/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.720/2015
PROJETO DE LEI Nº 2.686/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.832/2015
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 3.747/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.760/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.787/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.791/2015
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI Nº 3.728/2015
(Encerra-se a sessão às 19 horas e 59 minutos.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 178/2015 – Do Sr. Rogério Rosso – Acrescenta parágrafo ao art. 37 da Constituição Federal para prever
a suspensão da contagem do prazo de validade dos concursos públicos no período que vigorarem medidas
administrativas de contenção de gastos.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 205/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Acrescenta inciso ao parágrafo 6º da lei 4.595 de 31 de dezembro
de 1964, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.
PROJETO DE LEI
Nº 3.851/2015 – Do Sr. Ronaldo Benedet – Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que “altera
a legislação do imposto de renda e dá outras providências”, para isentar do imposto de renda, por prazo determinado, a remuneração das horas extraordinárias trabalhadas.
Nº 3.852/2015 – Do Sr. Laudivio Carvalho – Inclui um artigo 14-A, na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, que “Dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências”, para tipificar a prática de crime com a
utilização de simulacro de arma de fogo.
Nº 3.853/2015 – Do Sr. Laudivio Carvalho – Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças
policiais.
Nº 3.854/2015 – Do Sr. Laudivio Carvalho – Acrescenta artigos à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para proibir ao trabalhador acumular as funções de motorista profissional de transporte coletivo e cobrador.
Nº 3.855/2015 – Do Sr. Laudivio Carvalho – Proíbe a exposição e venda de animais por estabelecimentos
que comercializam gêneros alimentícios.
Nº 3.856/2015 – Do Sr. Givaldo Vieira – Altera a Lei nº 12.608, de 2012 (Estatuto de Proteção e Defesa Civil), para obrigar à realização de cadastro demográfico em empreendimentos com risco de desastre ambiental.
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Nº 3.857/2015 – Do Sr. João Gualberto – Altera a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para dispor sobre
a publicidade de despesas realizadas com cartões de pagamento governamentais.
Nº 3.858/2015 – Do Sr. Cabo Sabino – Altera a redação do caput do art. 195 do Decreto-lei nº 1.001, de
21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar.
Nº 3.859/2015 – Do Sr. Evair de Melo – Dispõe sobre a agroindustrialização artesanal de embutidos de
origem animal.
Nº 3.860/2015 – Do Sr. Carlos Bezerra – Altera os arts. 71-B e 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
e art. 393 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para modificar o cálculo do salário-maternidade da
segurada empregada com remuneração variável.
Nº 3.861/2015 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – Altera a Lei nº 13.116,
de 20 de abril de 2015, dispondo sobre a obrigatoriedade da construção integrada de dutos para passagem de
redes de telecomunicações em obras públicas de infraestrutura básica.
Nº 3.862/2015 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – Institui o Fundo de
Aval para Pequenos Provedores de Internet, com a finalidade de garantir o risco em operações de crédito para
implantação, ampliação e modernização de redes de banda larga por pequenas prestadoras de serviços de
telecomunicações.
Nº 3.863/2015 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – Altera a Lei nº 12.715,
de 15 de setembro de 2012, prorrogando a validade dos benefícios do Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações – REPNBL-Redes – e estendendo seus benefícios às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional.
Nº 3.864/2015 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – Altera a Lei nº 5.070,
de 7 de julho de 1966, concedendo incentivo fiscal, mediante créditos do Fistel, para aplicação em projetos de
infraestrutura de redes em áreas onde a prestação dos serviços de telecomunicações seja precária.
Nº 3.865/2015 – Do Sr. Luis Tibé – Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho para dispor
sobre o fornecimento de identificação funcional com circuito integrado.
Nº 3.866/2015 – Do Sr. Julio Lopes – Dispõe sobre o financiamento pela União do transporte público
coletivo gratuito ao idoso
Nº 3.867/2015 – Do Sr. Paulo Henrique Lustosa – Altera o artigo 60 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de
1990, revoga artigos da Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras disposições protetivas dos direitos das
crianças e dos adolescentes.
Nº 3.868/2015 – Do Sr. Paulo Henrique Lustosa – Dispõe sobre a reparação civil coletiva decorrente da
exploração sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais e dá outras disposições protetivas dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Nº 3.869/2015 – Do Sr. Goulart – Dispõe sobre a qualificação necessária para o exercício da profissão de
instrumentador cirúrgico.
Nº 3.870/2015 – Do Sr. Marcos Reategui – Institui o Julho Amarelo, a ser realizado a cada ano, em todo o
território nacional, no mês de julho, quando serão efetivadas ações relacionadas à luta contra as hepatites virais.
Nº 3.871/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Altera a Constituição das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, bem como insere o artigo 15-A no Novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, para dispor sobre o processamento de execução na
Justiça do Trabalho e dá outras providências.
Nº 3.872/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Dispõe sobre a fixação do valor das indenizações por danos morais, autorizando os magistrados a fixarem, além da justa indenização para a vítima, uma indenização adicional
a ser revertida para entidades de benemerência, e dá outras providências.
Nº 3.873/2015 – Do Sr. Vanderlei Macris – Inclui no calendário turístico oficial o Festival Delícias do Milho
e o Festival do Pastel & Caldo de Cana, no Distrito de Bueno de Andrada, Município de Araraquara, Estado de
São Paulo.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 105/2015 – Do Sr. Professor Victório Galli – Altera o Caput do Art. 188 do Regimento Interno da Câmara dos deputados para dispor sobre as votações secretas.
INDICAÇÃO
Nº 1.640/2015 – Do Sr. Rômulo Gouveia – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Casa Civil, que seja
revogada a decisão de extinguir o Instituto Nacional do Semiárido (INSA), com sede em Campina Grande/PB.
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Nº 1.641/2015 – Do Sr. Ronaldo Benedet – Sugere ao Ministério da Justiça que desenvolva aplicativo para
dispositivos eletrônicos com os documentos pessoais do cidadão validados oficialmente, em formato digital.
Nº 1.642/2015 – Do Sr. Rômulo Gouveia – Sugere ao Ministro de Estado da Defesa, o envio de tropas do
exército, como medida emergencial para ajudar no combate ao surto de zika vírus no estado da Paraíba.
Nº 1.643/2015 – Do Sr. Evair de Melo – Sugere a criação de linha de crédito rural voltada para o financiamento da transferência de embriões e para a aquisição de sêmen bovino.
Nº 1.644/2015 – Do Sr. Renzo Braz – Sugere ao Ministro de Estado da Fazenda a criação de linha de crédito destinada a financiar a aquisição de veículos por entidades educacionais sem fins lucrativos.
Nº 1.645/2015 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – Sugere ao Ministério
das Comunicações a adoção de medidas para a melhoria da qualidade e ampliação da cobertura dos serviços
de telecomunicações no País.
Nº 1.646/2015 – Do Sr. Ademir Camilo – Sugere ao Ministro de Estado da Educação Sr. Aloízio Mercadante
a adoção de programa para alocar recursos para aquisição de ônibus para transporte de estudantes universitários para os municípios com menos de 50 mil habitantes.
Nº 1.647/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para o Hospital do Câncer Amaral Carvalho, do Município de Jaú, localizado no
Estado de São Paulo.
Nº 1.648/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, localizada
no Estado de São Paulo.
Nº 1.649/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a Santa Casa de Ubatuba, localizada no Estado de São Paulo.
Nº 1.650/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a Santa Casa de Misericórdia de Jales, localizada no Estado de São Paulo.
Nº 1.651/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, solicitando a destinação de recursos financeiros para o Município de Martinópolis, localizado no
Estado de São Paulo.
Nº 1.652/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, localizada no Estado
de São Paulo.
Nº 1.653/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a Fundação Zerbini, localizada no Estado de São Paulo.
Nº 1.654/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a Santa Casa de São Paulo, localizada no Estado de São Paulo.
Nº 1.655/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a APAE de São Paulo, localizada no Estado de São Paulo.
Nº 1.656/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a Santa Casa de Rio Claro, localizada no Estado de São Paulo.
Nº 1.657/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a AACD, localizada no Estado de São Paulo.
Nº 1.658/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Saúde, solicitando a destinação de recursos financeiros para aquisição de mamógrafo e sistema de digitalização das imagens no Município de Rio Claro, localizado no Estado de São Paulo.
Nº 1.659/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro
das Cidades, solicitando destinação de recursos financeiros para realização de obras de infraestrutura no Município de Platina, localizado Estado no de São Paulo.
Nº 1.660/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Saúde, solicitando a destinação de recursos financeiros para implantação de leitos de UTI no Município de
Estância Turística de São Roque, localizado no Estado de São Paulo.
Nº 1.661/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para o Amparo Maternal de São Paulo, localizada no Estado de São Paulo.
Nº 1.662/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari, localizada no Estado de São Paulo.
Nº 1.663/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para o Hospital São Paulo, localizado no Estado de São Paulo.
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Nº 1.664/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura, a destinação de recursos financeiros para a instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais na cidade
de São Paulo/SP.
Nº 1.665/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Solicito ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a
destinação de recursos financeiros para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, localizada no Estado de
São Paulo.
Nº 1.666/2015 – Do Sr. Alexandre Leite – Requer o envio de Indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro
das Cidades, solicitando destinação de recursos financeiros para realização de obras de infraestrutura no Município de São Miguel Arcanjo, localizado Estado no de São Paulo.
Nº 1.667/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Sugere que seja criada ação orçamentária contemplando a Polícia Civil do Estado Amazonas.
Nº 1.668/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Sugere ao Ministro da Defesa que sejam criados Centros Socioeducativos em Organizações Militares das Forças Armadas Brasileira no Estado do Amazonas.
Nº 1.669/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Sugere que sejam liberados recursos à Construção de mil casas/
apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, no município de Manacapuru no Estado do Amazonas.
Nº 1.670/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Sugere que seja implantada uma Torre de Celular na Vila do repartimento do Tuiué, zona rural do município de Manacapuru no Estado do Amazonas.
Nº 1.671/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Sugere que seja construída a Casa da Mulher Brasileira na sede
do Município de Careiro no Estado do Amazonas.
Nº 1.672/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Sugere que seja instalada uma Agência da Caixa Econômica na
cidade de Nova Olinda do Norte no Estado Amazonas.
Nº 1.673/2015 – Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – Sugere ao Poder Executivo a revogação, pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, da parte da RDC n.º 7, de 2015, que determina a utilização da Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI) na rotulagem de cosméticos.
RECURSO
Nº 97/2015 – Do Sr. Eduardo Cunha – Recorre da decisão do Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar acerca da possibilidade ou não de o Deputado que compõe o mesmo Bloco Partidário do Representado ocupar a Relatoria.
Nº 98/2015 – Do Sr. Manoel Junior – Recorre da decisão do Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar acerca do critério de proporcionalidade partidária a ser adotado no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.
Nº 99/2015 – Do Sr. Laerte Bessa – Recorre ao Plenário da Câmara dos Deputados contra decisão de seu
Presidente, Sr. Eduardo Cunha, que indeferiu prosseguimento à apreciação do PL nº 3.701/2015.
Nº 100/2015 – Do Sr. Manoel Junior – Recorre da decisão do Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar acerca do procedimento a ser adotado com a rejeição do parecer preliminar da Representação
nº 1/2015.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.426/2015 – Do Sr. Sandro Alex – Requer informações ao Senhor Advogado-Geral da União, Ministro Luís Inácio Adams, acerca da aplicação da Lei Federal nº 13.103, de 2015 pelos entes federativos – Estados
e Municípios.
Nº 1.427/2015 – Do Sr. Betinho Gomes – Requer informações ao Senhor Marcelo Castro – Ministro de
Estado da Saúde sobre a participação do Ministério da Saúde no combate às endemias no País.
Nº 1.428/2015 – Do Sr. Betinho Gomes – Requer informações ao Senhor Aloizio Mercadante – Ministro de
Estado da Educação sobre o cronograma de construção da sede definitiva Campus Cabo de Santo Agostinho
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).
Nº 1.429/2015 – Do Sr. Odelmo Leão – Requer o envio de Requerimento de Informação ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, sobre os Repasses de Recursos para Prefeitura de Uberlândia/MG.
Nº 1.430/2015 – Do Sr. Assis Carvalho – Solicita informações ao Sr. Ministro de estado da Saúde a
respeito da Portaria GM nº 1744, que redefine o Limite Financeiro dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, destinados ao custeio da Nefrologia – Bloco de Atenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial.
Nº 1.431/2015 – Do Sr. Max Filho – Requer informações ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República sobre quadro de dirigentes das Agências Reguladoras.
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Nº 1.432/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Requer informações ao Ministério da Educação acerca do número de analfabetos no Brasil.
Nº 1.433/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Requer informações ao Ministério da Saúde acerca das ações e
programas desenvolvidos à Saúde Preventiva.
Nº 1.434/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Requer informações ao Ministério da Educação acerca das políticas públicas voltadas a Educação de Jovens e Adultos.
Nº 1.435/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Requer informações ao Ministério dos Transportes acerca do andamento do Projeto conexão ferroviária entre o Atlântico e o Pacífico.
Nº 1.436/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Requer informações ao Ministério do Meio Ambiente acerca das
condições de segurança hídrica no Estado do Amazonas.
Nº 1.437/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Requer informações ao Ministério de Minas e Energia, acerca da
atual situação da Energia no Estado do Amazonas.
Nº 1.438/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Requer informações ao Ministério da Saúde acerca das ações a
serem tomadas no Estado do Amazonas no enfrentamento aos casos de Microcefalia.
Nº 1.439/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Requer informações ao Ministério da Defesa acerca do número
de formados pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva.
Nº 1.440/2015 – Do Sr. Hissa Abrahão – Requer informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria,
e Comércio Exterior acerca da Queda da Produção Industrial no Brasil, segundo pesquisa do IBGE– Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
Nº 1.441/2015 – Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – Solicita do Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, informações quanto à elevação das tarifas de energia em razão da redução na capacidade das usinas hidrelétricas.
Nº 1.442/2015 – Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – Solicita esclarecimentos aos Excelentíssimos Ministros
da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação acerca das ações empreendidas por aqueles Ministérios para
ampliar o número de pesquisadores e professores doutores com atuação na Amazônia.
REQUERIMENTO
Nº 3.702/2015 – Do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Louvor pelos 50 anos de
atuação da concessionária Dão Silveira em Campina Grande/PB.
Nº 3.703/2015 – Do Sr. Eduardo Bolsonaro – Requer novo despacho ao Projeto de Lei nº 5.957 de 2013,
a fim de incluir a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional na análise da proposição.
Nº 3.704/2015 – Do Sr. Joaquim Passarinho – Requerimento de inclusão na pauta de votações do Projeto
de Lei nº. 696, de 2003, que “dispõe sobre o acesso à informação de valor didático por alunos e professores nas
áreas de engenharia e arquitetura, e dá outras providências”.
Nº 3.705/2015 – Do Sr. César Halum – Requer que o Projeto de Lei nº 813, de 2007, seja remetido ao Plenário, nos termos regimentais apontados.
Nº 3.706/2015 – Do Sr. César Halum – Requer a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 6.117, de 2013
com o Projeto de Lei nº 5.779, de 2013.
Nº 3.707/2015 – Do Sr. Paes Landim – Requeiro a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 3.287, de 2015,
ao Projeto de Lei nº 699, de 2011.
Nº 3.708/2015 – Do Sr. Ricardo Barros – Cria a Frente Parlamentar da Indústria Pública de Medicamentos.
Nº 3.709/2015 – Do Sr. Pr. Marco Feliciano – Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3236/2015.
Nº 3.710/2015 – Da Srª. Laura Carneiro – Requer a inclusão na pauta de votações do Plenário da Proposta de Emenda à Constituição nº 156, de 1995, de autoria do Deputado Gonzaga Patriota e da Deputada
Laura Carneiro que “Acrescenta dispositivos que transfere para o quadro permanente do Ministério da Justiça,
a serem alocados no Departamento de Polícia Ferroviária Federal, os atuais Policiais Ferroviários Federais da
RFFSA e da CBTU”,
Nº 3.711/2015 – Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto – Voto de Regozijo pelo transcurso do 34° aniversário do
município de São Sebastião do Uatumã, no Estado do Amazonas.
OBJETO DE DELIBERAÇÃO
Nº 4/2015 – Do Presidência da Câmara dos Deputados – Eleição Suplementar para preenchimento das
vagas remanescentes da composição da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre denúncia contra a
Senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, por crime de responsabilidade, oferecida pelos Srs. Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal.
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PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 202, DE 2015
(Do Sr. Laercio Oliveira)
Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PLP-3/2007.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Com a edição da presente norma passa a fazer parte do rol de tributos arrecadados de forma simplificada a contribuição sindical patronal devida pelas empresas em razão do amplo e irrestrito direito à representação por entidade de classe.
Art. 2º A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 13. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
XVI – Contribuição Sindical Patronal, em respeito à ampla e irrestrita representação sindical;
.................................................................................................................................................................................................
Art. 22. O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado, inclusive encargos legais, para:
.................................................................................................................................................................................................
IV – Sindicatos Patronais, do valor correspondente à contribuição sindical patronal.
§1º Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para o repasse previsto no inciso II e IV do caput
deste artigo, esse será efetuado nos prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do colegiado a que se refere a alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.
§2º A distribuição dos recursos será feita preferencialmente aos sindicatos patronais autores de projetos
que beneficiem as empresas participantes do Simples Nacional, considerando que:
I – os recursos serão distribuídos de acordo com a comprovação efetiva de projetos destinados às empresas participantes do Simples Nacional e a seus funcionários; e
II – os projetos serão avaliados e a preferência na destinação dos recursos será aprovada pelo Comitê Gestor.
§3º Os valores a serem distribuídos às entidades patronais serão estipulados segundo o percentual de
0,20% até 0,30% da arrecadação proveniente das empresas participantes do Simples Nacional.
§ 4º O montante arrecadado deverá ser distribuído respeitando a seguinte ordem:
I – cinco por cento para a Confederação;
II – quinze por cento para a Federação;
III – oitenta por cento para o Sindicato.
...................................................................................................................................................................................... ” (NR).
Art. 3º A presente lei complementar entra em vigor sessenta dias após sua publicação em respeito à necessidade de adequação dos órgãos competentes.
Justificação
A proposição em tela é apresentada com o intuito de sanar lacuna legislativa promovida com a edição
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
O lapso legislativo em questão diz respeito à contribuição sindical patronal devida pelas micro e pequenas
empresas em razão do direito ao amplo e irrestrito de representação sindical. Cumpre destacar que, apesar do que
defendido por alguns, em momento algum foi extinta a exigibilidade de recolhimento da referida contribuição e
o referido tributo não estar elencado no rol relacionado no art. 13 da norma não justifica a falta de recolhimento.
A intenção é dispor sobre a quota parte da contribuição sindical patronal recolhida em forma de tributação simplificada, sem gerar aumento de custos à micro e pequenas empresas e ainda respeitar o principio
constitucional de tratamento diferenciado.
Tudo isso em razão do fato de que a representação sindical significa a participação democrática em todas as esferas dos Poderes e, com o passar dos anos, seu exercício tem sido prejudicado ante a redução da arrecadação provocada pela instituição falha do Simples Nacional.
Com isso, a presente proposta vem para trazer alento aos sindicatos que estão esvaziados e sujeitos à
extinção ante a falta de recursos necessários à sua regular manutenção.
Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2015. – Deputado Laércio Oliveira, Solidariedade/SE.
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PROJETO DE LEI Nº 3.649, DE 2015
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)
Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para introduzir conceitos relativos a produto novo, produto equivalente e avaliação de risco, e estabelecer procedimentos
relativos à avaliação de risco, classificação e registro de produtos.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-3125/2000.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
III – produto novo: produto técnico, pré-mistura ou produto formulado contendo ingrediente ativo ainda
não registrado no Brasil;
IV – produto equivalente: produto técnico que contenha o mesmo ingrediente ativo presente em outro
produto técnico já registrado e cujo teor, bem como o conteúdo de impurezas, não variem a ponto de
alterar seu perfil toxicológico ou ecotoxicológico;
V – avaliação de risco: rotinas e procedimentos inerentes à investigação científica e sistemática dos potenciais efeitos adversos resultantes da exposição humana ou do meio ambiente a determinadas substâncias, abrangendo:
a) identificação de perigo, entendendo-se por perigo o potencial de dano da substância em questão para
a saúde humana ou para o meio ambiente;
b) caracterização do perigo, o que inclui avaliação da resposta a diferentes doses da substância;
c) avaliação do nível de exposição à substância; e
d) caracterização do risco, entendendo-se por risco a probabilidade de ocorrência de determinado dano,
levando-se em conta o perigo inerente à substância e o nível de exposição à mesma;
VI – classificação toxicológica: enquadramento do produto em categoria segundo o risco avaliado de seu
efeito tóxico sobre a saúde humana;
VII – classificação ecotoxicológica ou ambiental: enquadramento do produto em categoria segundo o
risco avaliado de sua periculosidade ambiental.
....................................................................................................................................................................................... (NR)”
.................................................................................................................................................................................................
“Art. 3º ..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 5º O registro de novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou de menor risco do que a daqueles já registrados para o mesmo fim, segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta Lei.
§ 6º .........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
c) cujas características, de acordo com resultados atualizados de pesquisas realizadas segundo critérios
reconhecidos e validados pela comunidade científica, revelem risco inaceitável:
1) para a saúde humana, no que concerne à teratogênese, carcinogênese, mutagênese, dano ao aparelho reprodutor ou a outro fator sanitário cientificamente validado;
2) para o meio ambiente;
3) para a atividade agrícola, pecuária ou florestal;
d) que apresentem risco maior para o homem do que testes de laboratório tenham podido demonstrar,
segundo critérios técnicos e científicos atualizados;
§ 7º Proceder-se-á à avaliação de risco e à classificação toxicológica e ecotoxicológica ou ambiental de
produto técnico, cujo resultado se aplicará ao produto formulado. (NR)”
.................................................................................................................................................................................................
“Art. 3º-A. Agrotóxicos, seus componentes e afins poderão ser registrados por equivalência, nos casos em
que possuam o mesmo ingrediente ativo presente em outro produto já registrado.
§ 1º Adotar-se-ão critérios de equivalência definidos em norma técnica brasileira específica ou, na sua
falta, recomendados pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO;
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§ 2º Os órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura procederão à avaliação de risco e à classificação toxicológica e ecotoxicológica do produto técnico equivalente,
cujo resultado se aplicará ao produto formulado.
§ 3º Havendo alterações nos critérios internacionalmente adotados para a avaliação de risco ou classificação toxicológica ou ecotoxicológica de agrotóxicos, seus componentes e afins, quando da avaliação
de produto técnico por equivalência, proceder-se-á à reavaliação do produto técnico de referência, especificamente no que concerne à referida alteração.”
“Art. 3º-B. Os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, exclusivamente para a obtenção de informações, dados e resultados de testes para a obtenção do
registro, observarão o disposto no inciso VII do art. 43 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.”
“Art. 3º-C. A observância dos eventuais direitos de propriedade intelectual protegidos no País é de responsabilidade exclusiva do beneficiado, independentemente da concessão do registro pela autoridade
competente.”
“Art. 3º-D. Os dados dos produtos registrados poderão ser utilizados pelos órgãos federais competentes
responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente para fins de concessão de registro, observado o disposto na Lei nº 10.603, de 17 de dezembro de 2002.”
“Art. 3º-E. O registro especial temporário para produtos técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e afins que
possuam ingredientes ativos já registrados no Brasil será concedido automaticamente pelo órgão registrante, mediante inscrição em sistema informatizado.”
“Art. 7º ..................................................................................................................................................................................
I – ............................................................................................................................................................................................
h) a classificação toxicológica e ecotoxicológica do produto, observado o disposto nos incisos VI e VII do
art. 2º, no § 7º do art. 3º e no § 2º do art. 3º-A desta Lei;
....................................................................................................................................................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Decorridos 26 anos desde a entrada em vigor da atual lei dos agrotóxicos – Lei nº 7.802, de 11 de julho
de 1989, – observa-se que a mesma apresenta imperfeições que dificultam sua aplicação. Divergências na interpretação de determinados dispositivos legais, mesmo em se tratando de situações similares, atrasam ou paralisam a avaliação de produtos pelos órgãos de saúde, meio ambiente e agricultura, e o subsequente registro.
Tais problemas repercutem na atividade agropecuária. O produtor rural brasileiro paga um preço elevadíssimo pelos insumos necessários à defesa fitossanitária, o que compromete a rentabilidade do agronegócio
e a competitividade do produto brasileiro no mercado.
Entendemos seja necessária a completa revisão da norma legal em questão. Entretanto, enquanto não
se concluem estudos mais aprofundados naquele sentido, é premente a necessidade de se efetuarem ajustes
pontuais nessa Lei. Por meio do presente Projeto de Lei proponho a alteração e o acréscimo de alguns dispositivos, com o objetivo de melhorar a aplicabilidade da legislação, padronizando e agilizando o processo de
avaliação de produtos fitossanitários pelos órgãos federais competentes.
O artigo 2º da Lei nº 7.802/1989 apresenta os conceitos de agrotóxicos, seus componentes e afins. Ocorre
que, com o avanço dos conhecimentos técnicos e científicos, tanto em âmbito nacional quanto internacional,
há outros conceitos que, buscando maior segurança jurídica, devem ser previstos em Lei, de forma a restringir a
margem de divergência em sua interpretação por todas as partes envolvidas. Assim sendo, a proposta abrange
a inserção, nesse artigo, dos conceitos de produto novo, produto equivalente e avaliação de risco.
A redação vigente do § 5º do art. 3º da Lei nº 7.802/1989 tem sido alvo de interpretações divergentes
entre os órgãos federais responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura, bem assim por parte do Poder
Judiciário. In litteris, tem-se:
“§ 5º O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a sua ação
tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a daqueles
já registrados para o mesmo fim, segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta Lei.”
O entendimento do que seja um novo produto é o motivo do conflito. A Lei precisa definir o que é um
produto novo para incidência ou não da vedação. Embora o Decreto n° 4.074/2002, que regulamenta aquela
Lei, em seu art. 1º, inciso XXVI, o defina como “produto técnico, pré-mistura ou produto formulado contendo ingrediente ativo ainda não registrado no Brasil”, isto não tem sido suficiente para eliminar todas as controvérsias,
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pois alguns órgãos federais aplicam a vedação a qualquer pleito, independentemente da definição encontrada
no Decreto. Ao trazermos para o texto da Lei a definição já contida no regulamento, acreditamos que a norma
legal se tornará mais clara, eliminando-se a possibilidade de interpretações divergentes.
É também necessário que a Lei defina o critério a ser observado na avaliação da toxicidade e da ecotoxicidade de agrotóxicos, fatores que podem impedir o registro de um novo produto. Na Conferência das Nações
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, o Brasil assumiu o
compromisso, constante do capítulo 19 da Agenda 21, de realizar avaliações de risco de substâncias químicas.
Como deixa claro aquele documento, tal procedimento é considerado pré-requisito para planejar o uso seguro
e benéfico de produtos químicos.
O Programa de Interorganização para Gestão Adequada de Substâncias Químicas (IOMC) foi criado em
1995 pelo PNUMA, FAO, OMS, OIT e várias outras organizações internacionais, com o objetivo de fortalecer a
cooperação internacional e aumentar a coordenação de políticas e atividades visando a promover a gestão
adequada de substâncias químicas, em relação à saúde humana e ao meio ambiente.
Consoante metodologia adotada pelo IOMC, a avaliação de risco fornece base científica para decisões
sobre medidas que podem ser necessárias para proteger a saúde humana. Consideram-se todos os dados
científicos relevantes e identifica-se qualquer incerteza na base de conhecimento. Trata-se de uma estrutura
conceitual que provê um mecanismo para revisão estruturada de informações relevantes relativas a possíveis
efeitos, sobre a saúde humana, da exposição a substâncias químicas.
Todavia, há no Brasil centenas de agrotóxicos registrados e inúmeros outros a serem registrados, sem
que esteja claro o risco que podem representar à saúde ou ao meio ambiente. Enquadram-se tão-somente tais
produtos em classes toxicológicas e ecotoxicológicas que expressam sua periculosidade (perigo), mas não seu
risco. O termo “perigo” indica o potencial de dano para a saúde ou o meio ambiente, enquanto “risco” é a probabilidade de ocorrência de certo dano. Perigo diz respeito à toxicidade (efeitos sobre o ser humano ou sobre
organismos terrestres ou aquáticos), enquanto o risco é avaliado em função da exposição ao perigo. Quanto
maior a exposição, maior é o risco de que o perigo intrínseco à substância acarrete danos.
Com o propósito de adequar a legislação brasileira aos avanços ocorridos em âmbito internacional, introduzimos na Lei o conceito de avaliação de risco, que compreende quatro etapas: 1) identificação do perigo; 2)
caracterização do perigo (incluindo avaliação dose-resposta); 3) avaliação da exposição; e 4) caracterização do
risco. Em sequência, oferecemos nova redação a dispositivos que tratam do registro de agrotóxicos, seus componentes e afins. Vale lembrar que a definição de “rotinas e procedimentos visando à implantação da avaliação
de risco de agrotóxicos e afins” fora determinada nos termos do inciso III do art. 95 do Decreto nº 4.074/2002.
Todavia, não se cumpriu o prazo ali estabelecido (até 31/12/2002).
A adoção da avaliação de riscos pode representar um avanço metodológico na consideração dos possíveis problemas ambientais e à saúde humana, associados a agrotóxicos e a outros agentes químicos. Isso é
particularmente importante em países em desenvolvimento, onde a carência de dados e de recursos pode limitar a avaliação e o gerenciamento de riscos.
Outro aspecto relevante deste Projeto de Lei consiste em acrescentar ao texto legal o conceito – já
presente no regulamento – De produto equivalente (também conhecido como “genérico”). Trata-se de
produtos que possuam o mesmo ingrediente ativo presente em outro (de referência), já registrado. Busca-se pacificar o entendimento relativo aos critérios de classificação de produto por equivalência, que deve
restringir-se à etapa de avaliação do produto técnico, sendo dispensada em caso de avaliação de produto
formulado. Isso visa a evitar duplicidade de avaliações, que implica ônus e morosidade excessiva, tanto
para a empresa registrante quanto para o Estado, que não dispõe de estrutura para avaliar tantos pleitos
idênticos e repetitivos.
Finalmente, considerando a possibilidade – inerente à evolução da ciência e da tecnologia – De alteração
dos critérios internacionalmente adotados para a avaliação de risco ou classificação toxicológica ou ecotoxicológica de agrotóxicos, seus componentes e afins, propomos a inserção, na Lei, de dispositivo determinando
que, quando da avaliação de produto técnico por equivalência, se proceda à reavaliação do produto técnico de
referência, especificamente no que concerne à referida alteração. Desta forma, se proverá a adequação, tanto
do produto de referência, quanto do equivalente.
Considerando a imensa importância das alterações normativas aqui apresentadas, espero contar com o
apoio de meus ilustres Pares para a célere aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2015. – Deputado Luis Carlos Heinze.
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PROJETO DE LEI Nº 3.725, DE 2015
(Da Sra. Josi Nunes)
Altera a ordem para interrogatório do acusado e para inquirição de testemunhas na Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2272/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altera o art. 57, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que “institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção
e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências”, a fim de alterar a ordem para
interrogatório do acusado e para inquirição de testemunhas.
Art. 2º O art. 57, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, após a inquirição das testemunhas e o interrogatório
do acusado, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor
do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais
10 (dez), a critério do juiz.
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Este projeto de lei tem por objetivo alterar o art. 57 da Lei nº 11.343, de 2006, a Lei Antidrogas, afinando
seu texto ao atualmente disposto no art. 400 do Código de Processo Penal (CPP).
Contrariamente ao que dispõe o art. 400 do CPP, que prevê primeiro a inquirição das testemunhas e em
seguida o interrogatório do acusado, o art. 57 da Lei Antidrogas exige que o interrogatório do acusado seja
realizado previamente à oitiva das testemunhas.
A diferença entre o procedimento do art. 400 do CPP e o do art. 57 da Lei Antidrogas apenas retrata a
incoerência existente no respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ser interrogado antes da inquirição das testemunhas é notadamente mais danoso para o réu, pois como
não saberá o conteúdo de seus depoimentos previamente, não poderá apresentar defesa sobre essas provas.
Ao promovermos a alteração legislativa que ora se propõe, faremos com que a ampla defesa e o contraditório sejam plenamente exercidos, porquanto ao exercer sua defesa o réu terá conhecimento prévio de todo
o conteúdo do interrogatório das testemunhas.
Assim afastaremos o entendimento já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, flagrantemente prejudicial ao réu de crime previsto na Lei Antidrogas, no sentido de que, em razão do princípio da
especialidade, o art. 400 do CPP não se aplica à aludida Lei, devendo ser obedecido o rito previsto em
seu art. 57.
Certa de que meus nobres pares aquilatarão a conveniência e oportunidade da medida apresentada,
conclamo-os a apoiar a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2015. – Deputada Josi Nunes.
PROJETO DE LEI Nº 3.728, DE 2015
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Altera a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que “Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas
Empresas Urbanas, e dá outras Providências” para fixar o direito à indenização em favor do trabalhador dispensado sem justa causa antes do exercício da função para a qual foi contratado.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-4132/2012.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, passa a viger com a seguinte redação:

234

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

“Art. 12. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
i) indenização equivalente à metade da remuneração a que teria direito até o termo do contrato em caso
de dispensa do trabalhador antes do início das funções para as quais foi contratado.
........................................................................................................................................................................................(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente iniciativa tem o intuito de elevar a proteção ao trabalhador temporário. Ocorre que esses
trabalhadores temporários são dispensados sem justa causa, antes do exercício da função para a qual foram
contratados pela empresa de trabalho temporário ao argumento de que a tomadora dos serviços se equivocou ou desistiu do contrato.
De fato, falta de planejamento e de organização das empresas não pode servir de pretexto para que se
disponha assim da dignidade dos trabalhadores temporários. Esses trabalhadores são contratados para suprir
posições nas empresas e são dispensados antes mesmo de entrar em atividade. É fácil perceber o sentimento
de frustação, revolta e indignação com que os dispensados têm de lidar, gerando não só uma perda patrimonial, pela frustação dos salários que contava receber, como também um prejuízo imaterial, consubstanciado
no abalo psicológico e moral dos trabalhadores vitimados por tal irresponsabilidade.
Em razão do elevado teor social da matéria, pedimos aos nobres pares o apoio necessário para a aprovação da presente iniciativa.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2015. – Deputado Carlos Bezerra.
PROJETO DE LEI Nº 3.740, DE 2015
(Dos Srs. Guilherme Mussi e Antonio Carlos de Mendes Thame)
Reconhece a denominação dos cursos de Agronomia ou de Engenharia Agronômica segundo
a tradição da instituição de ensino.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO 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 Aos alunos que terminarem curso reconhecido pelo Governo Federal denominado, segundo a
tradição da instituição de ensino superior, de “Agronomia” ou de “Engenharia Agronômica”, será conferido o
título de “Engenheiro Agrônomo”, com direito a registro, na forma da legislação em vigor. (NR)
Parágrafo único. Não haverá distinção de carga horária ou matriz curricular, quanto ao curso, nem de
atribuições, quanto ao profissional, em razão da denominação adotada pela instituição de ensino que ministrar o curso de que trata o caput.
Art. 2º Revoga-se o Decreto-Lei nº 9.585, de 15 de agosto de 1946.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Existe uma grande celeuma em torno das nomenclaturas Agronomia e Engenharia Agronômica relacionadas aos cursos de graduação da área agrícola ministrados no país, por conta da falta de clareza da legislação
atinente à matéria, além de outros motivos, como interpretações institucionalizadas de órgãos governamentais, tradições acadêmicas e interesses de instituições de ensino.
Mas qual a razão para que esta questão, aparentemente sem grande significado para constar de uma
pauta legislativa no Congresso Nacional, está colocada, na forma da presente proposição, para a deliberação
dos membros desta Casa?
É que instituições de ensino de grande tradição, por terem-se firmado numa ou noutra linha quanto à
denominação dos cursos que oferecem, confrontam-se para obterem reconhecimento de sua escolha já institucionalizada, tendo como consequência dessa disputa, primeiro, o combate à adoção de uma ou de outra
denominação na disciplina infralegal da matéria, conforme o interesse da instituição de ensino junto a órgãos
públicos, gerando ambiguidades normativas e, por fim, uma insegurança do profissional da área frente à valorização social e governamental emprestada a esse debate.
Com isso, o Ministério da Educação, ao regulamentar a matéria tem afirmado os termos em referência
como sinônimos, sem autorização legal para isso, a exemplo do que fez ao editar a Resolução CNE nº 1, de 2006,
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que define as Diretrizes Curriculares do Curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia, levando instituições de
ensino e estudantes a uma situação de insegurança jurídica no que diz respeito ao dever legal das primeiras e
o direito dos últimos quanto à concessão e ao recebimento, respectivamente, do título profissional adquirido
tendo em vista o curso ministrado.
Veja-se, pois, a existência de uma resolução do próprio Estado, que adota as duas denominações, Engenharia
Agronômica ou Agronomia, a despeito de o Decreto-Lei nº 9.585, de 15 de agosto de 1946, ainda em vigor, dispor, expressamente, que, aos alunos que terminarem o curso de Agronomia, será conferido o título de Engenheiro Agrônomo.
A origem do problema reside, como já dito, em aspectos factuais e interesses ligados à tradição de cada
instituição de ensino, mas, também, em crenças culturais no que atine ao significado das expressões Agronomia e Engenharia Agronômica. É que nossa tradição sofreu influência da escola francesa, na qual, por força de
uma regulamentação que marcou, desde 1848, o nascimento oficial do ensino agrícola naquele país, se estabeleceu três níveis de ensino.
O primeiro nível estava caracterizado como instrução elementar, prática, destinado a formação de trabalhadores rurais e pequenos proprietários, com ensinamentos práticos de agricultura, em que o ensino teórico
se fazia apenas na prática. No segundo nível, o ensino era um pouco mais teórico, porém baseado na prática.
O terceiro constituiu a Escola Normal Superior de Agricultura, o topo do processo educacional, com duração
de 2 anos, destinado à formação de professores e engenheiros rurais1.
A formação superior era, portanto, ministrada pelos institutos agronômicos e seus profissionais recebiam
a titulação de agrônomo. No Brasil, na Escola Agrícola da Bahia, na forma do Decreto 5.9572, de 23/6/1875, os
diplomados recebiam, além dos títulos de agrônomo, os de engenheiro agrícola, silvicultor e veterinário, estabelecendo uma distinção entre o profissional agrônomo, que cuidava da produção agrícola e o engenheiro
agrícola, responsável pelas obras de engenharia rural3.
A Esalq/USP, criada em 1901, de sua vez, também utilizou o modelo de Grignon. A preocupação de Luiz
de Queiroz, era ministrar um curso médio, prático, nos moldes do curso para a formação de técnicos agrícolas
e não de agrônomos ou engenheiros agrícolas, com o objetivo de resolver os problemas práticos da cultura
canavieira. A antiga Escola Politécnica de São Paulo, ao mesmo tempo, já formava engenheiros agrônomos com
ênfase em mecânica, topografia e construções, o que hoje se conformaria na formação do engenheiro agrícola4.
Com o encerramento do curso de engenheiro agrônomo da Politécnica, as associações agrícolas passaram
a pressionar a Esalq/USP para modificar seu curso médio de agricultura para transformá-lo em curso superior,
contrariando o desejo de seu fundador que foi aluno de Grignon na década de 1870. Assim é que a Esalq/USP
teve, desde seu inicio, o nome de escola superior, embora o currículo de seu curso fosse técnico, prático, nos
moldes de Grignon, e cuja adaptação não foi suficiente para dar-lhe status de curso superior face ao pequeno
número de cadeiras e da pouca duração do curso5.
Esses fatos demonstram haver, na origem dessa discussão, um aspecto político a ser considerado: o de
elevar o curso ao status de curso de nível superior. Ou seja, há, desde o início, uma distinção entre as denominações agrônomos e engenheiros agrícolas; a primeira ligada à produção agrícola e a segunda a obras de engenharia. Disso se extrai uma contraposição subjetiva de significados dessas expressões que ficou estabelecida
em certas circunscrições, para exprimir uma relação de significados em que os agrônomos são colocados em
nível técnico inferior ao dos engenheiros.
Foi com essa preocupação que ocorreu o engajamento da Esalq/USP no esforço pela adoção da denominação engenharia agronômica em detrimento da denominação agronomia6. No entanto, a adoção de uma ou
1 Segundo Paulo Roberto da Silva, professor aposentado da Universidade Federal de Lavras (engenharia rural), ex-conselheiro do Crea-MG e do Confea, professor de legislação e ética da Faculdade de Agronomia da Upis-DF e assessor do Confea, in http://www.crea-sc.
org.br/portal/arquivosSGC/File/artigopaulo.pdf
2 Approva os estatutos da Escola Agricola de S. Bento das Lages, na Bahia.
3 Op. cit.
4 Op. cit.
5 Op. cit.
6 Op. cit.: Embora o engenheiro agrônomo formado a partir da reforma de 1910 tivesse um perfil exclusivamente ligado à produção agrícola, a
Esalq/USP, que tinha autonomia em relação à esfera federal, reformulou seu currículo em 1925, passando a formar engenheiros agrônomos com
reforços nas áreas da engenharia. Foi acrescentada a cadeira, de engenharia rural e também reforçadas as matérias de matemática, desenho
e outras. Com a introdução dessa cadeira os antigos agrônomos tiveram sua área de atuação ampliada no Ministério da Agricultura. Dessa
forma, o currículo da Esalq/USP tornou-se mais amplo do que o da Escola Agrícola da Bahia, que era eminentemente voltado para a produção
vegetal. Essa diferença ocasionada pelo reforço de engenharia rural na escola de Piracicaba influenciou o pensamento dos profissionais que
então passaram a usar o título de “engenheiro” precedido da antiga denominação ”agrônomo”. Note-se, portanto que a ideia de se introduzir
matérias de engenharia rural no curso de agronomia surgiu no Brasil em 1925, na Esalq/USP.
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de outra denominação ficou ligada a tradição que já se estabelecia em cada instituição de ensino e a distinção
que se buscava por intermédio do nome do curso passa a ser buscado por aqueles que veem na expressão
engenharia um plus profissional. Ou seja, algumas escolas passaram a conferir o titulo de agrônomo e outras
de engenheiro agrônomo.
Na esteira dessa ambiguidade, o Decreto que regulamentou a profissão agronômica, de número 23.196,
de 12 de outubro de 1933, também usou indistintamente os termos agrônomo e engenheiro agrônomo, de
modo que desde então vem sendo utilizados como sinônimos. Em 1934, o Ministério da Agricultura interveio
na questão e foi editado o Decreto 23.857, de 08 de fevereiro, que retirava a titulação de engenheiro agrônomo dos formandos, determinando que a partir de então se intitulassem apenas agrônomos, causando grande
distúrbio (FLORENÇANO, 2002)7.
A duplicidade de títulos de agrônomo e engenheiro agrônomo durou de 1910 a 1946 e somente teve fim
com o Decreto-Lei nº 9.585, de 15 de agosto de 19468, que determinava às escolas que expedissem diplomas
de engenheiro agrônomo, permitindo que os antigos registros de agrônomo fossem apostilados com a nova
titulação de engenheiro agrônomo9.
A engenharia agrícola, tal como hoje se apresenta, surgiu em 8 de agosto de 1974 com o parecer 2.307/
CFE e currículo bastante diferenciado da Engenharia Agronômica. A partir de então passaram a existir o engenheiro agrônomo com o curso de agronomia (Parecer 294/62) e o engenheiro agrícola (Parecer 2.307/74 e Resolução 31/74)10.
Todo esse processo acabou por consolidar uma crença, em determinados lugares, de que os profissionais
da área agronômica não poderiam ficar adstritos apenas à engenharia da produção vegetal, iniciando-se uma
luta da categoria para a afirmação de conhecimentos de engenharia mecânica, construções, eletrificação, armazenamento, e outras para supostamente “garantir o título de engenheiro” diante do estigma de que o agrônomo era aquele profissional de nível médio, do título II de Grignon, adotado por todas as escolas brasileiras e
incorporado pela reforma do ensino agrícola de 1910.
O mesmo efeito não se observou, no entanto, quanto ao nome do curso. Se por um lado a titulação agrônomo foi combatida, por outro, o nome “Curso de Agronomia” tem longa tradição de uso em nosso país. Sobre
isso o Conselheiro do Confea, Engenheiro Agrônomo Ricardo de Arruda Veiga, escreveu em artigo publicado
na Revista Educação Agrícola Superior (1994), que o nome Agronomia nos cursos de graduação foi incentivado
pela Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior – Abeas.
O citado autor afirma, ainda, que o nome Agronomia, tem sido cultuado não somente pelas escolas, mas
também pelos estudantes que o tem na sua entidade maior, a Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil
– FEAB, pelo Sistema Confea/Crea (Conselhos Regionais e Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e
pelo Ministério da Educação em suas resoluções de currículos mínimos, além de outros órgãos públicos. Portanto, o passado está carregado da cultura agronomia, seja nos cursos de formação ou na denominação do
profissional agrônomo11.
Ademais disso, há leis que determinam a denominação Agronomia para os cursos de graduação, além
do que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) desvinculou o diploma acadêmico da titulação profissional, cabendo ao Confea determinar os títulos profissionais independentemente da nomenclatura
constante do diploma acadêmico. Nesse sentido, contextualizando o debate no tempo e dentro de um quadro institucionalizado de equiparações dessas denominações, não parece mais correto inclinar-se para uma
ou para outra denominação de curso.
Fazê-lo seria uma afronta à tradição de cada instituição de ensino. A Universidade Federal de Viçosa, por
exemplo, uma das maiores referências no assunto, é a maior representante da compreensão mais virtuosa da
palavra Agronomia. Oferece curso de Agronomia. A Esalq/Usp, também reconhecida como outra grande referência da área, é a maior para a compreensão mais virtuosa da expressão Engenharia Agronômica. Oferece curso
de Engenharia Agronômica. São tradições que merecem o mesmo respeito, e como tais não devem significar
diferenças em tratamentos de qualquer natureza.
7 Op. cit.
8 Concede o título de Engenheiro Agrônomo aos diplomados por estabelecimento de ensino superior de Agronomia.
9 Ibidem.
10 Tanto no Parecer 2.307/74-CFE-MEC quanto nos demais subsequentes a denominação do curso era “Agronomia”, mas, no sistema profissional a titulação era de Engenheiro Agrônomo, conforme preceituado na Lei 5.194/66 e Resolução 218/73.
11 Paulo Roberto da Silva, op. cit.
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Ou seja, o fato de a instituição de ensino adotar a denominação engenharia agronômica ou agronomia
não pode significar distinções quanto a carga horária ou conteúdos programáticos de suas respectivas cadeiras, nem tampouco pode representar diferenças de atribuições profissionais. Essa é a razão do presente projeto que tem por objetivo reconhecer ambas as denominações para serem adotadas segundo a tradição de
cada instituição de ensino, a fim de findar a luta que hoje existe entre escolas para impor a sua tradição em
detrimento de outra.
Aprovado o projeto conforme proposto, o Decreto-Lei nº 9.585, de 15 de agosto de 1946, será revogado,
para restar estabelecido, em substituição ao que vigora de modo ambíguo, que aos alunos que terminarem
curso reconhecido pelo Governo Federal denominado, segundo a tradição da instituição de ensino superior,
de Agronomia ou de Engenharia Agronômica, será conferido o título de Engenheiro Agrônomo, com direito a
registro, na forma da legislação em vigor.
A alteração legislativa, restrita a denominação do curso, espera-se, apaziguará os ânimos de ferrenhos
defensores de suas respectivas tradições em detrimento de outras com mesma dignidade. Propõe-se seja feita pela via legal, vale dizer, para garantir que, a despeito dela, não haverá distinção de carga horária ou matriz
curricular, quanto ao curso, nem de atribuições, quanto ao profissional, em razão da denominação adotada
pela instituição de ensino que ministrar o curso, legalizando a adoção já existente de ambas denominações
na regulamentação da matéria.
Ante o exposto, e considerando o aprimoramento que promove na legislação em referência; por apaziguar a discussão havida há décadas entre instituições de ensino; e, por extirpar ambiguidades quanto à qualificação profissional de Engenheiros Agrônomos formados numa ou noutra tradição para assegurar-lhes maior
segurança jurídica quanto ao reconhecimento profissional que lhes é devido independentemente do nome
do curso; contamos com o apoio dos nobres Pares em sua rápida aprovação.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2015. – Deputado Guilherme Mussi, PP/SP – Deputado Antonio Carlos de Mendes Thame, PSDB/SP.
PROJETO DE LEI Nº 3.747, DE 2015
(Do Sr. Danilo Forte)
Regulamenta a profissão de Biotecnologista e cria os Conselhos Federais e Regionais de Biotecnologia.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta o exercício da profissão de Biotecnologia e cria os Órgãos Fiscalizadores da
mesma.
Art. 2° A Biotecnologia é o conjunto de tecnologias que utilizam sistemas biológicos, organismos vivos
ou seus derivados para a produção ou modificação de produtos e processos para uso específico, bem como
para gerar novos serviços de alto impacto em diversos segmentos industriais.
CAPÍTULO I
Do Exercício da Profissão
Art. 3º A profissão de Biotecnologista será exercida:
I – pelos diplomados em curso superior de Bacharelado em Biotecnologia, ministrados por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos em todo o território nacional;
II – pelos diplomados em curso similar ministrado por estabelecimentos equivalentes no exterior,
após a revalidação do diploma, de acordo com a legislação em vigor;
III – por aqueles que, embora não diplomados nos termos dos incisos I e II, venham exercendo, até
a data da publicação desta Lei, as atividades de Biotecnologia, elencadas no art. 4º, comprovada e
ininterruptamente há, pelo menos, cinco anos.
Art. 4º Consideram-se atividades dos Biotecnologistas:
I – a formulação, a elaboração e a execução de estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada,
nos vários setores da Biotecnologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem ao gerencia-
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mento e aproveitamento de resíduos, preservação e melhoramento do meio ambiente, executando
direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos e proporcionando a capacidade
de resolução de lacunas entre a pesquisa e o desenvolvimento pré-industrial e industrial;
II – a orientação, a direção, o assessoramento e a prestação de consultoria a empresas, fundações,
sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, públicas ou privadas, no âmbito de sua
especialidade;
III – a realização de perícias e a emissão de laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo
efetivamente realizado;
IV – a produção, a manipulação, o controle de qualidade e de biossegurança de organismos geneticamente modificados destinados à indústria, à agricultura, à aquicultura, à pecuária, à saúde e ao
meio ambiente;
V – a fabricação, a manipulação, o controle de qualidade e de biossegurança de produtos biotecnológicos de origem recombinante e origem não recombinante, tais como enzimas, hormônios, hemoderivados, vacinas e biopolímeros;
VI – o desenvolvimento de bioprocessos para a indústria alimentícia, farmacêutica ou o setor de
bioenergia, seja em pequenas dimensões ou escalas maiores, incluindo as etapas de pesquisa e desenvolvimento, produção e controle de qualidade;
VII – a realização de análises moleculares, físico-químicas, microbiológicas e toxicológicas em transgênicos e produtos de origem recombinante;
VIII – a concepção e o monitoramento de biomateriais e dispositivos tecnológicos que contemplem em suas partes ao menos um item de origem biológica, sendo este de origem recombinante ou não;
IX – o desenvolvimento e a utilização de ferramentas computacionais e matemáticas que geram,
gerenciam e analisam informações de origem biológica;
X – a utilização da nanobiotecnologia para o desenvolvimento de produtos em diversas áreas como
terapias gênicas, carreamento de fármacos, biossensores e biomateriais.
Art. 5º É de competência privativa do Biotecnologista a representação direta de empresas de biotecnologia junto a órgãos ligados à saúde, à sanidade e ao meio ambiente.
CAPÍTULO II
Dos Órgãos de Fiscalização
Art. 6º Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biotecnologia – CFBiotec/CRBiotec
com a incumbência de fiscalizar o exercício da profissão definida nesta Lei.
§ 1º Os Conselhos Federais e Regionais a que se refere este artigo constituem, em conjunto, uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho.
§ 2º O Conselho Federal terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o País.
Os Conselhos Regionais terão sede e foro nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal.
Art. 7º O Conselho Federal será constituído de 8 (oito) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos
pela forma estabelecida nesta Lei.
§ 1º Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de quatro anos, serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado de um representante de cada Conselho Regional, por este eleito em
reunião especialmente convocada.
§ 2º O Colégio Eleitoral convocado para compor o Conselho Federal deverá reunir-se, inicialmente, para
examinar, debater, aprovar e registrar as chapas concorrentes, realizando as eleições 24 (vinte e quatro) horas
após a sessão preliminar.
§ 3º Competirá ao Ministro do Trabalho baixar as instruções reguladoras das eleições dos Conselhos Federal e Regionais.
Art. 8º Os membros dos Conselhos Regionais e os respectivos suplentes, com mandato de quatro anos,
serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através do voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais
inscritos no Conselho, aplicando-se pena de multa, em importância não excedente ao valor da anuidade, ao
que deixar de votar sem causa justificada.
§ 1º O exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, assim como
a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficará subordinado, além das exigências constantes do
art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar, ao preenchimento dos seguintes
quesitos e condições básicas:
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I – cidadania brasileira;
II – habilitação profissional com carteira expedida pelo Conselho de Biotecnologia, na forma da legislação em vigor;
III – pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos;
IV – inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional.
Art. 9º Compete ao Conselho Federal:
I – eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice Presidente, cabendo ao primeiro, além do voto comum, o de qualidade;
II – exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto nesta
Lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos
objetivos institucionais;
III – supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional;
IV – sugerir instalação, organizar, orientar e inspecionar os Conselhos Regionais, fixando-lhes jurisdição, e examinando suas prestações de contas, neles intervindo desde que indispensável ao restabelecimento da normalidade administrativa ou financeira ou à garantia da efetividade ou princípio
da hierarquia institucional;
V – elaborar e aprovar seu Regimento Interno, ad referendum do Ministro do Trabalho;
VI – examinar e aprovar os Regimentos Internos dos Conselhos Regionais, modificando o que se fizer
necessário para assegurar unidade de orientação e uniformidade de ação;
VII – conhecer e suprimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes assistência
técnica permanente;
VIII – apreciar e julgar os recursos de penalidade imposta pelos Conselhos Regionais;
IX – fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidos pelos profissionais e empresas
aos Conselhos Regionais a que estejam jurisdicionados;
X – aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais;
XI – dispor, com a participação de todos os Conselhos Regionais, sobre o Código de Ética Profissional, funcionando como Conselho Superior de Ética Profissional;
XII – estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a
exercem;
XIII – instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissional;
XIV – autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis;
XV – emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado;
XVI – publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução
orçamentária e o relatório de suas atividades.
Art. 10. A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais
ocorrerá em virtude de:
I – renúncia;
II – superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão;
III – condenação a pena superior a dois anos, em face de sentença transitada em julgado;
IV – destituição de cargo, função, ou emprego, relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em face de sentença transitada em julgado;
V – conduta incompatível com a dignidade do órgão ou por falta de decoro;
VI – ausência, sem motivo justificado, a três sessões consecutivas ou a seis intercaladas em cada ano.
Art. 11. Os Conselhos Regionais serão organizados, em princípio, nos moldes do Conselho Federal.
Art. 12. Compete aos Conselhos Regionais:
I – eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta de votos, o seu Presidente e o seu Vice-Presidente;
II – elaborar a proposta de seu Regimento Interno, bem como as alterações, submetendo à aprovação do Conselho Federal;
III – criar as Câmaras Especializadas, atendendo às condições de maior eficiência da fiscalização estabelecida na presente Lei;
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IV – julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração à presente Lei e ao Código de Ética,
enviados pelas Câmaras Especializadas;
V – agir, com a colaboração das sociedades de classe, das instituições de ensino e representantes de
cursos de Biotecnologia, nos assuntos relacionados com a presente Lei;
VI – deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos;
VII – julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência das Câmaras Especializadas,
quando não possuir o Conselho Regional número suficiente de profissionais da mesma modalidade
para constituir a respectiva Câmara;
VIII – expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados, fazendo constar a modalidade do interessado, de acordo com ocurrículo efetivamente realizado;
IX – organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que,
nos termos desta Lei, se inscrevam para exercer atividades de Biotecnologia na Região;
X – elaborar e publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas registrados;
XI – estimular a qualidade no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que
a exercem;
XII – fiscalizar a atuação profissional na área de sua jurisdição, representando, inclusive, às autoridades
competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua responsabilidade;
XIII – cumprir e fazer cumprir as disposições desta Lei, das resoluções e demais normas baixadas
pelo Conselho Federal;
XIV – funcionar como Conselhos Regionais de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos
que lhes forem submetidos;
XV – julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas complementares
do Conselho Federal;
XVI – propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional;
XVII – aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações
referentes a mutações patrimoniais;
XVIII – autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis;
XIX – arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à
efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias referentes
à sua participação legal;
XX – promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes às anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável;
XXI – emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado;
XXII – publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades.
Art. 13. Os Conselhos Regionais funcionarão em pleno e, para assuntos específicos, poderão ser organizados em Câmaras Especializadas correspondentes às modalidades resultantes dos desdobramentos da biotecnologia.
Parágrafo único. As Câmaras Especializadas são órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar
e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas modalidades e às infrações ao Código
de Ética.
Art. 14. São atribuições das Câmaras Especializadas:
I – julgar os casos de infração a presente Lei, no âmbito de sua competência profissional específica;
II – julgar as infrações ao Código de Ética;
III – aplicar as penalidades e multas previstas;
IV – apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades na Região;
V – elaborar as normas para a fiscalização das respectivas modalidades;
VI – opinar sobre os assuntos de interesse comum a duas ou mais modalidades, encaminhando-os
ao Conselho Regional.
Art. 15. As Câmaras Especializadas serão constituídas pelos Conselhos Regionais, desde que entre os
Conselheiros Regionais haja um mínimo de três de uma mesma modalidade.
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Art. 16. Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a administração e representação
legal dos mesmos, facultando-se lhes suspender o cumprimento de qualquer deliberação de seu Plenário, que
lhes pareça inconveniente ou contrária aos interesses da instituição, submetendo essa decisão à autoridade
competente do Ministério do Trabalho, ou ao Conselho Federal, respectivamente.
Art. 17. Constitui renda do Conselho Federal:
I – vinte por cento do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas de cada
Conselho Regional;
II – legados, doações e subvenções;
III – rendas patrimoniais.
Art. 18. Constitui renda dos Conselhos Regionais:
I – oitenta por cento do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas;
II – legados, doações e subvenções;
III – rendas patrimoniais.
Art. 19. A renda dos Conselhos Federal e Regionais só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como em serviços de caráter assistencial,
quando solicitados pelas Entidades Sindicais.
Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Temos por objetivo com o projeto de lei que ora apresentamos regulamentar a profissão de Biotecnologista e criar os Órgãos de Fiscalização dessa categoria.
A biotecnologia é responsável por gerar impactos diretos e indiretos na qualidade de vida das pessoas por
meio das suas aplicações nas áreas de indústria, agropecuária, saúde humana e meio ambiente. É importante ressaltar que esse projeto de lei é um fator determinante de inclusão de centenas de profissionais qualificados no mercado de trabalho. Profissionais estes que representam uma verdadeira revolução na forma de agir, pensar e produzir.
As instituições de ensino superior e os centros de pesquisa são atualmente responsáveis pela produção
de, no mínimo, 90% do conhecimento biotecnológico gerado no Brasil. Este atual panorama é consequência
de uma política de consolidação de novos cursos de graduação e pós-graduação em Biotecnologia, bem como
de programas vinculados aos fundos setoriais e às redes de pesquisa em áreas estratégicas e intensivas em
conhecimento como fármacos, biotecnologia, energia, materiais, nanotecnologia, química, tecnologias da informação, engenharia, agronegócio, entre outros.
Com base nos investimentos públicos e privados e no rápido crescimento do setor, a demanda de biotecnologistas é crescente, pois o setor biotecnológico já integra a base produtiva de diversos segmentos da
economia brasileira. Estima-se que, em nosso país, existam hoje mais de 237 empresas de biotecnologia. A
aprovação desse projeto é importante para o fortalecimento da profissão, e possibilitará uma maior inclusão
dos biotecnologistas no setor produtivo.
Atualmente, no Brasil, há um total de 52 cursos de graduação em Biotecnologia, com denominações
variadas, em Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, distribuídos nas diversas regiões da Federação e credenciados no Ministério de Educação (MEC). A partir de 2008 até a presente data, houveram cursos
de biotecnologia sendo criados no Brasil todos os anos. Neste contexto, já existem cerca de 1500 profissionais
formados em biotecnologia e anualmente são formados aproximadamente 400 novos biotecnologistas. Com
a aprovação desse projeto, certamente novos cursos serão criados nas Instituições de Ensino Superior do País,
uma vez que será preenchida a lacuna entre a alta demanda por profissionais capacitados em biotecnologia e
a regulamentação dos egressos dos cursos de graduação da área, permitindo uma inclusão efetiva desse profissional no mercado de trabalho.
A profissão de biotecnologista já encontra-se regulamentada em países de vanguarda nesse setor e, inclusive, em outros países da América Latina como Argentina e México.
Apesar do mercado biotecnológico nacional ainda ser considerado pequeno em relação ao mercado
global, ele já é representativo no quadro econômico brasileiro, representando algo em torno de 1,5% do PIB,
equivalente a um faturamento de R$ 2,6 bilhões, e empregando em torno de 28 mil pessoas. Segundo dados
da ISAAA, sigla em inglês para o Centro de Conhecimento Global sobre Biotecnologia de Culturas, o Brasil também já ocupa a segunda posição no ranking dos países produtores de culturas transgênicas, com 40,3 milhões
de hectares de áreas plantadas com soja, milho e algodão transgênicos em 2013.
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O mercado biotecnológico brasileiro compreende tanto empresas privadas, multinacionais ou locais,
quanto fundações e institutos de pesquisa públicos que atuam no desenvolvimento, produção e distribuição
de produtos e serviços voltados para a saúde humana, para a indústria e para o setor agropecuário. O governo
brasileiro tem adotado medidas concretas, legislativas e de fomento, para fortalecer a capacidade nacional de
inovação em biotecnologia, especialmente para dar acesso à população de baixa renda à alimentação, a medicamentos e a serviços de saúde de qualidade.
Os biotecnologistas são profissionais de nível superior que, pela sua formação direcionada, estão aptos à
atuação imediata e qualificada em sua modalidade. Através do domínio e aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos, transformam esses conhecimentos em processos, projetos, produtos e serviços inovadores.
Devido à multidisciplinaridade curricular, são capacitados para atuar em diversas atividades, relacionando diversas áreas do conhecimento e promovendo mudanças e avanços que são fundamentados no conhecimento
biotecnológico e na visão multidisciplinar dos problemas que lhes compete solucionar.
Os Órgãos Fiscalizadores de outras profissões não aceitam ou não têm competência para fiscalizar todas
as áreas de exercício que os biotecnologistas estão aptos a atuarem. Gerando, portanto, uma exclusão indireta
dos biotecnologistas do mercado de trabalho. Essa situação não é prejudicial apenas para os profissionais de
biotecnologia, mas também para a sociedade brasileira que deixa de aproveitar o potencial inovador de encontrar soluções para problemas que afetam toda a população, que é uma característica ímpar do biotecnologista.
O biotecnologista é um profissional de nível superior completo, dentro de sua modalidade e formação, tão
importante e necessário aos setores de nossa economia quanto os demais profissionais. A utilização adequada
dos recursos biológicos, a bioética e a biossegurança são imperativos para a garantia de que a biotecnologia será
utilizada de forma benéfica para a sociedade, sem acarretar em riscos à saúde humana e a qualidade ambiental.
Consequentemente, é fundamental que exista um profissional perfeitamente habilitado para atuar na área, e
que o mesmo seja fiscalizado no exercício da sua profissão. Conclui-se, portanto, que é essencial que o biotecnologista tenha sua profissão regulamentada e fiscalizada por Órgãos competentes, objetivo maior desta lei.
Estando evidenciado o alcance social de que se reveste o presente projeto de lei, estamos certos de contar com o imprescindível apoio de nossos ilustres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2015. – Deputado Danilo Forte.
PROJETO DE LEI Nº 3.750, DE 2015
(Do Senado Federal)
PLS nº 505/15
Ofício nº 1787/15 – SF
Institui a Política de Criação e de Operação de Reservatórios de Acumulação de Recursos Hídricos.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; MINAS E ENERGIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituída a Política de Criação e de Operação de Reservatórios de Acumulação de Recursos Hídricos.
Art. 2º Os reservatórios de acumulação de recursos hídricos terão a finalidade de acumular recursos hídricos para regularização das vazões naturais das bacias hidrográficas e de contribuir com as políticas públicas
de uso múltiplo de recursos hídricos.
§ 1º Os reservatórios de acumulação de recursos hídricos poderão ser implantados em pontos estratégicos,
ao longo dos cursos de água, para cumprir a finalidade de regularização das vazões naturais dos cursos de água.
§ 2º As barragens de formação dos reservatórios de acumulação de recursos hídricos, quando possível,
poderão ser utilizadas para implantação de empreendimentos de usos não consumidores de água, desde que
se constituam em fatos econômicos para a geração dos recursos necessários à manutenção das áreas dos reservatórios e das barragens de contenção.
§ 3º Às barragens de formação dos reservatórios de acumulação de recursos hídricos aplica-se, no que
couber, o disposto na Lei nº 13.081, de 2 de janeiro de 2015.
Art. 3º A implantação dos reservatórios de acumulação de recursos hídricos terá a classificação e as outorgas estabelecidas pelos respectivos órgãos responsáveis da União, dos Estados e do Distrito Federal, em
função do tamanho das barragens e do uso econômico dos recursos hídricos acumulados.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 24 de novembro de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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PROJETO DE LEI Nº 3.751, DE 2015
(Do Sr. Toninho Pinheiro)
Dispõe sobre a desapropriação e indenização de propriedades privadas em unidades de conservação de domínio público.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescentem-se à Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, os seguintes arts. 22-B e 22-C:
“Art. 22-B. As propriedades privadas existentes em unidade de conservação de domínio público deverão
ser desapropriadas mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
Parágrafo único. O processo de indenização de que trata este artigo deverá ser concluído no prazo de cinco anos
da data de criação da unidade de conservação, sob pena de caducidade do ato normativo que criou a unidade.
Art. 22-C. A criação de uma unidade de conservação de domínio público, quando incluir propriedades
privadas, está condicionada à disponibilidade de dotação orçamentária necessária para a completa e
efetiva indenização aos proprietários afetados.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação abrange, em nível federal, mais de 300 unidades, entre Parques Nacionais, Reservas Extrativistas e Áreas de Proteção Ambiental. Somando-se as unidades de conservação federal e estadual, o sistema cobre uma extensão de cerca de 150 milhões de hectares, em todos os biomas nacionais.
A maior parte dessas unidades é de domínio público e grande parte delas abrange propriedades privadas,
que precisam ser desapropriadas e indenizadas. Ocorre que a desapropriação e indenização dos proprietários
é o maior problema para a efetiva implantação e gestão das unidades de conservação no Brasil. Basta dizer
que o Parque Nacional do Itatiaia, primeiro parque criado no Brasil, em 1937, até hoje não foi completamente
regularizado fundiariamente.
A criação de unidade de conservação sobre propriedade privada, sem que o proprietário seja imediatamente indenizado, mediante prévio pagamento em dinheiro, como manda a Constituição, é ilegal e injusta e
gera um grave problema social. Milhares de proprietários rurais são impedidos de continuar desenvolvendo
em suas propriedades as atividades econômicas a que têm direito e das quais dependem para sua sobrevivência. O Brasil convive com essa situação há décadas, sem que nada tenha sido feito efetivamente para resolver
o problema. Ao contrário, o problema vem se agravando nos últimos anos, em função do crescimento do número e da extensão das unidades de conservação criadas pelos governos federal e estaduais.
Declaração recente do próprio órgão responsável pela gestão das unidades de conservação federais, o ICMBio, indica que o passivo fundiário do órgão é da ordem de 12 bilhões de reais, o que é uma estimativa conservadora. O país, portanto, não pode mais tolerar a situação atual, nem muito menos permitir que novas unidades de
conservação continuem sendo criados sem a previsão dos recursos necessários para a sua efetiva implantação.
É com o propósito de resolver esse problema que estamos propondo, por meio do presente Projeto de
Lei, que as unidades de conservação só possam ser criadas quando houver recursos no orçamento para as necessárias desapropriações dos imóveis privados, bem como obrigando a indenização prévia em dinheiro, no
prazo máximo de cinco anos, sob pena de caducidade do ato normativo que criou a unidade.
Dada a inequívoca importância do tema em questão, esperamos contar com o apoio dos nossos ilustres
pares neste Casa para aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2015. – Deputado Toninho Pinheiro.
PROJETO DE LEI Nº 3.760, DE 2015
(Do Sr. Marcelo Aro)
Acrescenta o parágrafo 12º ao art. 1º da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, adicionando ao rol de beneficiados pela meia-entrada os doadores de sangue e medula óssea.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2137/2011.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o parágrafo 12º ao art. 1º da Lei Nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013:
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“Art.1º ....................................................................................................................................................................................
§ 12. Também farão jus ao benefício da meia-entrada os doadores regulares de sangue e de medula
óssea devidamente registrados nos respectivos bancos de coleta e assim identificados por meio de
documento oficial expedido pela Secretaria de Estado de Saúde.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado no dia 25 de novembro, mas os brasileiros têm poucos
motivos para comemorar.
O número de doadores de sangue fidelizados no Brasil – aqueles que doam com regularidade – aumentou, mas continua longe do ideal. O alerta foi dado por especialistas no assunto, indicando que não há uma
cultura de doação regular de sangue no País, o que dificulta o atendimento médico hospitalar de emergência
e diminui as chances de sobrevivência de milhares de pacientes todos os dias.
A Organização Mundial da Saúde preconiza que 5% da população de um país deve doar sangue com
regularidade para a manutenção adequada dos estoques de sangue dos hemocentros. No Brasil esse percentual está entre 2% e 2,5%.
Dados da ONU apontam que o Brasil, apesar de coletar o maior volume em termos absolutos na América Latina, doa proporcionalmente menos do que outros países da região, como Argentina, Uruguai ou Cuba.
Além disso, conforme estudo realizado entre 2012 e 2013 pela Organização Pan-Americana de Saúde,
40% dos doadores de sangue no Brasil são doadores de reposição, ou seja, aqueles que doam por razões pessoais, isto é, quando um amigo ou parente necessita de sangue. Especialistas da área dizem preferir os doadores voluntários (ou espontâneos, aqueles que doam com frequência sem se importar com quem vai receber
o sangue) aos de reposição pois conseguem ter maior controle sobre a procedência e qualidade do sangue.
Em termos gerais, somente 1,8% da população brasileira entre 16 e 69 anos doam sangue – a ONU considera ideal uma taxa entre 3% a 5%, caso do Japão, dos Estados Unidos e de outras nações desenvolvidas. Por
essa razão, faz-se extremamente necessária e urgente a adoção de medidas destinadas ao incentivo e à promoção da cultura da doação regular de sangue no País.
É nesse ponto que destacamos a relevância da concessão do benefício da meia-entrada aos doadores
regulares de sangue, como forma de ampliar a abordagem cotidiana do tema e conceder benefícios àqueles
que se dispõem a ajudar o próximo, de forma a incentivá-los e motivá-los.
O Supremo Tribunal Federal pronunciou-se sobre o assunto da concessão de descontos para doadores
de sangue em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3.512/ES). Na ocasião, o Supremo Tribunal não reconheceu a inconstitucionalidade da lei estadual que instituía o benefício aos doadores de sangue. O Tribunal
não vê qualquer violação ao art. 199 da CR/88, entendendo que o desconto concedido em ingressos não é comercialização, mas sim uma intervenção estatal no domínio econômico com a finalidade de induzir as pessoas
a doarem sangue. Destacam-se os seguintes trechos do julgado:
“Ora, o §4º do artigo 199 da Constituição do Brasil estabelece que a lei disporá sobre condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. Veda todo tipo de comercialização, mas admite o estímulo à coleta
de sangue. A lei referida pelo preceito será tanto a federal quanto a estadual. Assim, o que o Estado do
Espírito Santo faz através da lei atacada é estimular as doações de sangue, atuando sobre o chamado
domínio econômico por indução.”
“A lei estadual hostilizada é expressiva de intervenção por indução, em perfeita coerência com o preceito veiculado pelo mencionado §4º do artigo 199 da Constituição. Nela não visualizo, destarte, qualquer
mácula que a comprometa.”
Como observa o Diretor da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH),
Dante Langhi Jr., o trabalho de conscientização junto a doadores específicos, como os de plaqueta, também é
medida extremamente eficaz para o aumento do número de doadores de sangue. “Como esse doador é contatado muitas vezes pelos serviços e a conscientização é mais efetiva, vimos um aumento desse número de
doadores nos últimos anos”, explica Langhi Jr.
É por essa razão que o presente Projeto de Lei estende também aos doadores de medula óssea o benefício da meia-entrada em eventos de natureza artística, esportiva e cultural abrangidos pela Lei Nº 12.933 de
2013. Isso sem contar a relevância que doações dessa natureza representam, por si só, para os sistemas públicos e privados de saúde no País e, obviamente, para o tratamento dos pacientes.
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O responsável pelo banco de doadores de medula óssea é o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Segundo
explica o coordenador do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), Luís Fernando Bouzas, é preciso que haja o entendimento de que a quantidade de doadores necessários para atender aos
pacientes que estão esperando os transplantes deve é uma proporção da população brasileira. É um percentual da população brasileira que representa a diversidade genética de nosso povo.
Bouzas lembra ainda que existe muita confusão sobre o que é medula óssea e como é feita a coleta. “As
pessoas confundem medula óssea com medula espinhal, que é parte do sistema nervoso e que está dentro da
coluna vertical. A medula é o tutano, o tecido que se encontra dentro dos ossos. Esse tecido é muito importante
porque dele se origina todas as células do sangue e do sistema imunológico, que defendem nosso organismo.
Quando se substitui a medula óssea é um procedimento extremamente complexo, que tem indicação para
diversas doenças e tratamentos”, explicou o especialista
Dessa forma, a doação de sangue e medula óssea é extremamente importante para o adequado funcionamento do sistema público e privado de saúde no Brasil, assegurando a milhões de brasileiros o direito fundamental de acesso efetivo à saúde. Por essa razão, a concessão do benefício da meia-entrada aos doadores
regulares de sangue e medula óssea é medida de extrema relevância e pertinência, motivo pelo qual peço o
apoio de meus pares para transformar em Lei a presente proposição.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2015. – Deputado Marcelo Aro, PHS/MG.
PROJETO DE LEI Nº 3.762, DE 2015
(Do Sr. Alfredo Nascimento)
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de vans
destinadas ao transporte escolar ou ao serviço de transporte público alternativo de passageiros.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-6224/2005.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as vans de fabricação nacional para
transporte de 10 (dez) pessoas ou mais, incluindo o motorista, classificadas na posição 87.02 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, destinadas:
I – ao transporte coletivo de estudantes, quando adquiridas por:
a) municípios, estados ou Distrito Federal;
b) entidades educacionais sem fins lucrativos; e
c) profissionais autônomos e suas cooperativas, habilitados e dedicados exclusivamente ao transporte escolar, na forma do regulamento;
II – ao serviço de transporte público alternativo de passageiros de caráter urbano, inclusive entre
municípios e em regiões metropolitanas, quando adquiridos por cooperativas ou profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço.
Art. 2º O benefício de que trata o art. 1º poderá ser usufruído mais de uma vez, desde que decorridos,
no mínimo, três anos da aquisição anterior.
Art. 3º A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta Lei.
Art. 4º Fica assegurada a manutenção do crédito do IPI relativo:
I – às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta Lei; e
II – ao imposto pago no desembaraço aduaneiro referente a automóvel de passageiros originário e
procedente de países integrantes do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, saído do estabelecimento importador de pessoa jurídica fabricante de automóveis da posição 87.02 da TIPI com a isenção
de que trata o art. 1º.
Art. 5º O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do veículo adquirido.
Art. 6º A alienação do veículo, adquirido nos termos desta Lei, antes de três anos contados da data de
sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos requisitos nela estabelecidos, acarretará o pagamento, pelo alienante, do tributo dispensado, atualizado na forma da legislação tributária.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e
juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
O projeto de lei que ora submeto à consideração dos nobres Pares tem dois objetivos:
1º) completar a desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre vans
destinadas ao transporte escolar;
2º) estender a desoneração do IPI às vans destinadas ao transporte público alternativo.
O transporte escolar tem sido contemplado com políticas públicas no âmbito federal, que compreendem várias ações, entre as quais:
a) o Programa Caminho da Escola, voltado para o financiamento dos Estados e Municípios junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de ônibus, miniônibus, micro-ônibus e embarcações, no âmbito da educação básica;
b) o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), instituído pela Lei nº 10.880, de
9 de junho de 2004, que objetiva garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares
dos alunos do ensino fundamental público residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, Distrito Federal e Municípios;
c) no âmbito tributário:
1) a redução a zero do IPI para os veículos classificados nos códigos da TIPI 8702.10.00 Ex 02:
veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor
de pistão, de ignição por compressão – diesel ou semidiesel –, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, igual ou superior a 9 m³; e 8702.90.90 Ex 02: outros,
com volume interno de habitáculo destinado a passageiros e motorista, igual ou superior a 9 m³;
2) a redução a zero da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) relativamente aos veículos novos montados sob chassis, com capacidade para
vinte e três a quarenta e quatro pessoas, classificados nos códigos 8702.10.00 Ex 02 e 8702.90.90
Ex 02 da TIPI, destinados ao transporte escolar para a educação básica das redes estadual e municipal, quando adquiridos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Por um lado, é necessário garantir a atual desoneração do IPI, por meio de isenção do IPI, já que a alíquota zero pode, a qualquer momento, ser elevada por decreto do Poder Executivo, sem prévia anuência do Poder
Legislativo. Por outro lado, faz-se mister estender a desoneração a vans menores, isto é, àquelas com volume
interno de habitáculo destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³, hoje tributadas
a 10% ou 40%. Tais veículos, menores que os atualmente desonerados com alíquota zero do IPI, também são
capazes de transportar dez pessoas ou mais, incluindo o motorista.
No que respeita aos beneficiários da isenção, devem também ser contemplados os profissionais autônomos e suas cooperativas, habilitados e dedicados exclusivamente ao transporte escolar, assim como as entidades educacionais sem fins lucrativos. Esses segmentos desempenham um papel importante no transporte
de estudantes da rede pública e privada e atuam não só na educação básica, como superior.
O Serviço de Transporte Público Alternativo (STPA) vem se incorporando, de forma crescente, ao Sistema
de Transporte Público Coletivo, mormente nas regiões metropolitanas, capitais, grandes e médias cidades do
País. O STPA tem caráter complementar ao serviço convencional de transporte coletivo. Normalmente, suas
linhas não concorrem nem coincidem com as linhas do serviço convencional, devendo a complementaridade
suprir o transporte convencional, onde este se mostre inadequado ao tratamento da demanda, em termos
econômico-financeiros, geográficos, temporais ou por segmentos diferenciados.
Os veículos utilizados são as “vans” e similares, que tanto têm contribuído para desafogar o trânsito e
aumentar a segurança e o conforto dos passageiros. A demanda crescente do mercado vem ensejando sua
fabricação pelas montadoras instaladas no País, em substituição a importações. Enquanto os ônibus, usados
no transporte coletivo de passageiros, e os táxis, usados no transporte individual, se encontram desonerados
de IPI, certos veículos empregados no transporte público alternativo são onerados com alíquotas elevadas
desse imposto.
A proposta que ora submeto à apreciação dos meus Pares visa tão somente fazer prevalecer o princípio
constitucional tributário da isonomia: ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio (onde há a mesma razão
da lei, aí se deve aplicar a mesma disposição legal).
Sala das Sessões, 25 de novembro de 2015. – Deputado Alfredo Nascimento, PR/AM.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO Nº 7.660, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
Aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI.
A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos incisos I e II do caput do art. 4o do Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro de
1971, no Decreto no 2.376, de 12 de novembro de 1997, no inciso XIX do caput do art. 2o do Decreto no 4.732,
de 10 de junho de 2003, e na Resolução Camex no 94, de 8 de dezembro de 2011,
Decreta:
Art. 1o Fica aprovada a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI anexa a
este Decreto.
Art. 2o A TIPI aprovada por este Decreto tem por base a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
Art. 3o A NCM constitui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado –
NBM/SH para todos os efeitos previstos no art. 2o do Decreto-Lei no 1.154, de 1o de março de 1971.
Art. 4o Fica a Secretaria da Receita Federal do Brasil autorizada a adequar a TIPI, sempre que não implicar alteração de alíquota, em decorrência de alterações promovidas na NCM pela Câmara de Comércio Exterior – CAMEX.
Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação referido no caput o disposto no inciso I do caput do art.
106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 5o A Tabela anexa ao Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, aplica-se exclusivamente para
fins do disposto no art. 7o da Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2012.
Art. 7o Ficam revogados, a partir de 1o de janeiro de 2012:
I – os arts. 10, 14 e 15 do Decreto no 7.567, de 15 de setembro de 2011;
II – os arts. 3o a 5o do Decreto no 7.604, de 10 de novembro de 2011;
III – o Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006;
IV – o Decreto no 6.024, de 22 de janeiro de 2007;
V – o Decreto no 6.072, de 3 de abril de 2007;
VI – o Decreto no 6.184, de 13 de agosto de 2007;
VII – o Decreto no 6.225, de 4 de outubro de 2007;
VIII – o Decreto no 6.227, de 8 de outubro de 2007;
IX – o Decreto no 6.455, de 12 de maio de 2008;
X – o Decreto no 6.465, de 27 de maio de 2008;
XI – o Decreto no 6.501, de 2 de julho de 2008;
XII – o Decreto no 6.520, de 30 de julho de 2008;
XIII – o Decreto no 6.588, de 1o de outubro de 2008;
XIV – o Decreto no 6.677, de 5 de dezembro de 2008;
XV – o Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008;
XVI – o Decreto no 6.696, de 17 de dezembro de 2008;
XVII – o Decreto no 6.723, de 30 de dezembro de 2008;
XVIII – o Decreto no 6.743, de 15 de janeiro de 2009;
XIX – o Decreto no 6.809, de 30 de março de 2009;
XX – o Decreto no 6.890, de 29 de junho de 2009;
XXI – o Decreto no 6.905, de 20 de julho de 2009;
XXII – o Decreto no 6.996, de 30 de outubro de 2009;
XXIII – o Decreto no 7.017, de 26 de novembro de 2009;
XXIV – o Decreto no 7.032, de 14 de dezembro de 2009;
XXV – o Decreto no 7.060 de 30 de dezembro de 2009;
XXVI – o Decreto no 7.145, de 30 de março de 2010;
XXVII – o Decreto no 7.394, de 15 de dezembro de 2010;
XXVIII – o Decreto no 7.437, de 10 de fevereiro de 2011;
XXIX – Decreto no 7.541, de 2 de agosto de 2011;
XXX – Decreto no 7.542, de 2 de agosto de 2011;
XXXI – Decreto no 7.543, de 2 de agosto de 2011;
XXXII – Decreto no 7.614, de 17 de novembro de 2011; e
XXXIII – Decreto no 7.631, de 1o de dezembro de 2011.
Brasília, 23 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
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PROJETO DE LEI Nº 3.765, DE 2015
(Do Sr. André Abdon)
Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto
no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio
de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências, para
assegurar a transparência na prestação de contas das empresas estatais.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-1731/2007.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal;
altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos
da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências, para assegurar a transparência na prestação
de contas das empresas estatais
Art. 2º Acrescente-se o seguinte dispositivo ao art.8º da Lei nº 12.527/11:
....................................................................................................................................................................................................
“Art. 8º (...)
§ 5º Os dispêndios globais das empresas estatais deverão ser lançados no Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal (Siafi).
....................................................................................................................................................................................................
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A sociedade brasileira tem sido surpreendida frequentemente com notícias de corrupção envolvendo
pessoas e entidades que participam, direta ou indiretamente, da Administração públicas federal. A falta de
transparência na celebração de contratos, nos investimentos e em outros atos que envolvem dinheiro público,
tem sido apontada por especialistas no assunto como a grande vilã.
Numa democracia participativa como a brasileira, a transparência e a publicidade da gestão pública são
elementos fundamentais, na medida em que viabilizam o controle social da conduta dos agentes responsáveis pela aplicação dos recursos públicos. Ora, a transparência da gestão pública está intimamente ligada ao
exercício da cidadania. Todo cidadão tem direito de saber como estão sendo gastos os recursos entregues ao
poder público por meio dos tributos.
Em sintonia com essa necessidade da sociedade, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101/00) dedicou capítulo específico à transparência, ao controle e à fiscalização da gestão pública,
Nesse contexto, com a proposta de fomentar o controle social e a participação da sociedade na fiscalização dos gastos públicos, desenvolveu-se o Portal da Transparência, que disponibiliza aos cidadãos informações
sobre a aplicação dos recursos do Governo Federal.
O Dever de Prestar Contas – Acountability- é inerente a todo aquele que gere bens, direitos e serviços de
terceiros. Quando este terceiro é a coletividade, mais se justifica a prestação de contas. Este é o entendimento
de Hely Lopes Meirelles ao afirmar que: “o dever de prestar contas é decorrência natural da administração como
encargo da gestão de bens e interesses alheios. No caso do administrador público, esse dever ainda mais se alteia, porque a gestão se refere aos bens e interesses da coletividade e assume o caráter de um múnus público,
isto é, de um encargo para com a comunidade”. (MEIRELLES, Hely Lopes. “--------------2014, p.101)
O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal estabelece que “prestará contas qualquer pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.
O dever de prestar contas está intimamente ligado à transparência dos atos praticados pelas autoridades
e servidores públicos e, é um direito do cidadão comum, para o exercício pleno de sua cidadania.
No ranking da International Budget Partnership (IBP), instituto americano responsável por analisar e monitorar a transparência de governos na divulgação dos gastos públicos, o governo federal brasileiro atingiu
74% (vai de 0 a 100%), ficando a frente de países como a Alemanha (64%), India (60%), Rússia (68%). Alguns
países foram classificados como altamente transparentes em relação aos gastos públicos, como EUA (82%),
Reino Unido (88%), África do Sul e França (87%), Nova Zelândia (86%). Entre os países que apresentaram pior
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desempenho estão: Sudão (0), Arábia Saudita (1%), República Democrática do Congo (2%), Bolívia (6%), China
(14%). (Fonte: “Estadão”, Agência Estado, Política, reportagem de Gustavo Uribe, publicado em 02 de fevereiro de 2010. Acesso: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-8-em-ranking-de-transparencia-do-gasto-publico,317093)
A média brasileira é considerada satisfatória quanto a transparência dos gastos públicos. No entanto,
o IBP indica que o país tem certa dificuldade em monitorar os seus gastos e só os publica uma vez por ano; o
ideal seria publicá-los a cada semestre. Outra crítica ao Brasil é a falta de clareza na divulgação das informações
que, em linguagem técnica torna pouco acessível o entendimento do público em geral, com o que concorda o
coordenador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), João Roberto Lopes.
Segundo Lopes, apesar da boa classificação o Brasil apresenta gargalos na divulgação das contas do
governo, principalmente, em estatais, como o BNDES, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. “O
orçamento não contempla os gastos das grandes estatais o que permite irregularidades e investimentos que
não são de interesse da população”, afirmou.
No Brasil, existem 110 empresas estatais que movimentam quase R$ 400 bilhões a cada ano e empregam cerca de 440 mil pessoas. Apenas os investimentos das 67 empresas que integram o Orçamento Geral da
União (OGU) são significativamente superiores aos investimentos totais da administração federal direta dos
Três Poderes. Até outubro de 2008, as estatais já haviam aplicado 79% a mais em execução de obras e compra
de equipamentos na comparação com os investimentos da União durante o ano inteiro de 2008. (Fonte: Contas Abertas. Acesso em: http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/2430)
Contudo, ao contrário do que ocorre com as despesas da União como um todo (Executivo, Legislativo e
Judiciário), os dispêndios da maior parte das estatais não são lançados no Sistema Integrado de Administração
Financeira do governo federal (Siafi). As estatais, em geral, prestam contas de suas despesas globais ao Ministério do Planejamento e só incorporam balancetes no Siafi ao final de cada ano.
O Siafi é o sistema que registra todas as receitas e despesas da União, por meio do qual é possível acompanhar a descrição de uma compra, a transferência de recursos para unidades gestoras, bem como acompanhar
os trâmites financeiros e orçamentários dos ministérios e autarquias vinculadas. Por meio do Siafi já foi possível
questionar, por exemplo, os gastos federais com passagens, diárias e cartões corporativos.
Mas, como as empresas estatais não estão incluídas no sistema, não permitem esse acompanhamento
contábil para a consequente fiscalização dos gastos públicos. Envoltas em episódios de corrupção como no
caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), que deram
origem ao conhecido episódio do Mensalão, as estatais já foram duramente criticadas, inclusive, em relatórios
da Polícia Federal. Segundo a PF, no relatório sobre o caso dos Correios, não apenas a ECT, mas as empresas
públicas em geral são tomadas de assalto para satisfazerem interesses pessoais e partidários. Os Correios, bem
como outras empresas estatais, estavam imersas ao longo dos anos no que a PF classifica como “loteamento”
dos cargos comissionados a pessoas dos mais diversos matizes políticos que se alternam no poder. Segundo
a PF, por meio desse instrumento, busca-se angariar recursos financeiros junto às empresas privadas. “Esses
recursos, geralmente provenientes de caixa-dois, são, em parte, destinados aos partidos políticos infiltrados
nas empresas públicas à custa da dilapidação do erário levada a cabo por meio de fraudes de toda ordem realizadas em licitações”. (idem)
Sabemos que, a União detém de forma majoritária o capital das estatais, mas, mesmo que a parcela principal dos recursos dessas organizações seja própria, o patrimônio é da União. E, se as estatais são da União,
pertencem à sociedade, daí a necessidade do acompanhamento para onde estão indo os recursos que são
transferidos para a União sob a forma de impostos, taxas, contribuições e tarifas.
Para se ter uma ideia da dimensão do volume de recursos que as estatais movimentam, basta lembrar
que em quatro anos o montante global de investimentos da União para as obras do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) é de R$ 68 bilhões. O restante dos R$ 503,9 bilhões previstos para serem investidos em
infra-estrutura no país, ou seja, R$ 436,1 bilhões são decorrentes de empresas estatais e da iniciativa privada.
Nota-se que, a cada três meses, é publicado um balanço orçamentário dos investimentos das estatais,
com a execução bimestral. Mas não é possível acompanhar quanto as estatais movimentam em sua totalidade.
Nem mesmo o Congresso Nacional acompanha a execução das estatais. Vale lembrar que, apenas o orçamento
de investimento das estatais passa pelo Congresso.
Em 2006, o valor aplicado em investimentos pelas 72 empresas com programações chegou a R$ 32,8 bilhões
ao final do ano, em valores correntes. Em 2007, o balanço orçamentário das 71 empresas estatais com programações
para aquele ano apontou investimentos de R$ 39,8 bilhões. Em todos os anos, os principais setores contemplados
com investimentos são: agricultura, comércio e serviços, comunicações, energia, indústria, previdência social, saúde
e transporte. (Fonte: Contas Abertas. Acesso em: http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/2430)
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Nos dez primeiros meses de 2008, data da última portaria divulgada com o balanço bimestral, as estatais
investiram R$ 38,4 bilhões contra os R$ 21,3 bilhões aplicados pela União até dezembro do ano passado. Para
2008, estavam previstos para as estatais investimentos da ordem de R$ 62,9 bilhões com a execução de obras
e serviços em 364 projetos e 272 atividades. (idem)
Por fim, a possibilidade de um acompanhamento sistemático dos dispêndios das empresas estatais é
quase uma resultante do necessário e inadiável processo de democratização de suas decisões, da seleção de
seus projetos e das modalidades de aplicações de seus recursos.
Ante o exposto, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei que tem por objetivo contribuir para o combate a corrupção na Administração Pública.
Brasília, 25 de novembro de 2015. – Deputado André Abdon, PRB/AP.
PROJETO DE LEI Nº 3.768, DE 2015
(Do Sr. Walney Rocha)
Dispõe sobre o fornecimento de energia elétrica aos consumidores desempregados e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2750/2008.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O fornecimento de energia elétrica aos trabalhadores que ficarem comprovadamente desempregados somente poderá ser suspenso por parte das concessionárias de serviços de fornecimento de energia
elétrica, após 6 (seis) meses de atraso no pagamento dos respectivos débitos.
Parágrafo único. Esta lei se aplica aos trabalhadores que recebiam até 3 (três) salários-mínimos na data
da demissão.
Art. 2º Para ter direito a essa moratória, o beneficiário deverá comprovar, mensalmente, junto à concessionária, a sua situação de desempregado, através da Carteira Profissional de Trabalho e dos documentos que
comprovam o recebimento todo o mês do benefício do Seguro Desemprego até a sua última parcela.
Parágrafo único. O benefício de que trata esta Lei somente poderá ser concedido ao requerente que
comprovar não haver outro morador no imóvel apto a arcar com o pagamento das contas de energia elétrica.
Art. 3º Vencido o prazo de 6 (seis) meses, mencionado no art. 1º, o benefício cessará, obrigando-se o devedor a negociar com a concessionária, o parcelamento da respectiva dívida.
Parágrafo único. O prazo do benefício poderá ser prorrogado pela concessionária, por mais 3 (três) meses, no caso do beneficiário e os demais moradores do imóvel permanecerem desempregados.
Art. 4º Os consumidores inseridos no art. 1º, ficam isentos do pagamento de juros e multas por atraso
durante o prazo desse benefício.
Parágrafo único. Os consumidores pagarão a correção monetária sobre o valor de sua dívida referente
ao período em que ficarem inadimplentes.
Art. 5º As concessionárias deverão divulgará esta Lei de modo suficientemente claro à população sob
fiscalização da ANEEL
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Justificação
A grande importância da energia elétrica na vida das pessoas e no desenvolvimento econômico exige
ação governamental para viabilizar a universalização do acesso e garantir a continuidade de seu fornecimento.
A presente proposição visa a impedir o corte sumário do fornecimento de luz aos trabalhadores desempregados com contas em atraso, assegurando-lhes a suspensão, por um prazo de até seis meses, da cobrança
da tarifa de energia. O desemprego é um grave problema social que não pode ser ignorado, assim buscamos
criar mecanismos jurídicos que aliviem, em parte, a situação dos trabalhadores sem emprego.
O projeto não estabelece uma isenção do pagamento das contas de energia elétrica, mas sim um período de moratória, onde após os seis meses o consumidor poderá negociar o parcelamento do valor total devido por suas contas de luz.
A proposição assim prevê, pois na verdade o trabalhador não quer assistencialismo, mas sim dignidade
e emprego para arcar com suas contas e suas responsabilidades. Mas diante do fato de que grande parte dos
trabalhadores, por motivos alheios à sua vontade, não podem, momentaneamente, pagar suas contas, a moratória é uma forma digna para este trabalhador ter um prazo e se organizar financeiramente.
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O projeto, visa isentar o trabalhador do pagamento de juros e multas, pois entende que este encontra-se em situação financeira especial e fragilizada. De outra sorte, para não haver prejuízo ao erário fica garantido o pagamento da correção monetária. Tendo em vista que hoje, no Brasil, uma parcela significativa dos
trabalhadores encontra-se na informalidade, incluímos no artigo 2º a necessidade de que a comprovação do
desemprego seja efetuada não só pela carteira de trabalho, mas também pelo recebimento, mês a mês, do
seguro desemprego.
Por termos ciência de que a energia elétrica não é um luxo e sim uma necessidade básica de qualquer
ser humano, estamos certos do apoio de nossos pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.
Brasília, 26 de novembro de 2015. – Deputado Walney Rocha.
PROJETO DE LEI Nº 3.771, DE 2015
(Do Sr. Roberto Alves)
Cria o Sistema de Proteção às Crianças e Adolescentes em Conflito com a Lei e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2517/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei cria o Sistema de Proteção às Crianças e Adolescentes em Conflito com a Lei; altera os
arts. 29, 44, 77, 110 e 288 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940; altera o art. 313 do Decreto-lei
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941; acrescenta § 3º ao art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984; altera
o art. 2º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; altera os arts. 33 e 40 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, e acrescenta-lhe o art. 40-A; altera os arts. 2º, 92, 94, 97, 100, 111, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
147, 198 e 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, e acrescenta-lhe os arts. 190-A, 201-A, 227-A, 244-C,
244-D, 258-D, 258-E, 258-F, 258-G e 258-H; altera os arts. 15, 19, 43, 49 e 64 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro
de 2012, e acrescenta-lhe os arts. 17-A e 23-A; altera o art. 2º da Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991; altera
o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; e acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012.
Art. 2º Os arts. 29, 44, 77, 110 e 288 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 29. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º Aumenta-se a pena de um a dois terços do agente que induz, instiga, auxilia, envolve ou determina a cometer crime o menor de 18 (dezoito) anos, alguém sujeito à sua autoridade ou quem tenha, por
qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, ou com este
concorre ou participa na prática de crime; e da metade até o dobro se o fato praticado configura crime
hediondo ou é a este análogo.” (NR)
“Art. 44. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
IV – o crime não tiver sido praticado nas circunstâncias do art. 29, § 3º deste Código.
.................................................................................................................................................................................................
§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, se o condenado for primário, o juiz poderá aplicar a substituição,
desde que, em face da gravidade da conduta praticada e das consequências do crime, a medida seja socialmente recomendável.
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 77. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
IV – o crime não tiver sido praticado nas circunstâncias do artigo 29, § 3º, deste Código.
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente; e da metade, se o crime é praticado nas circunstâncias do artigo 29, § 3º, deste Código.
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 288. ...............................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Aumenta-se a pena até o dobro se a associação é armada ou se houver a participação
de adolescente; e até o triplo se a participação é de criança.” (NR)
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Art. 3º O art. 313 do Decreto-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 313. ...............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………...
V – se o crime for praticado nas circunstâncias do artigo 29, § 3º do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.” (NR)
Art. 4º O art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 112. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º Se o crime for praticado nas circunstâncias do art. 29, § 3º, do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, a transferência para regime menos rigoroso será determinada pelo juiz quando o preso tiver
cumprido pelo menos um terço da pena no regime anterior, atendidos os demais requisitos do caput.” (NR)
Art. 5º O art. 2º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 2º ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 8º A pena é aplicada em dobro se há a participação de adolescente; e no triplo se há a participação de
criança.” (NR)
Art. 6º Os arts. 33 e 40 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 33. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 4º Nos crimes previstos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a
dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, não integre organização criminosa, e a infração não tenha sido praticada nas circunstâncias do
art. 29, § 3º, do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, ou do art. 40-A desta Lei.” (NR)
“Art. 40. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
III – a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais ou de
entidades de atendimento socioeducativo, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis,
sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde
se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de
drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 7º A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 40-A:
“Art. 40-A. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas até o dobro se sua prática visar
a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.”
Art. 8º Os arts. 2º, 92, 94, 97, 100, 111, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 147, 198 e 244-B da Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ...................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre
18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos de idade.” (NR)
“Art. 92. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
X – escolarização e profissionalização obrigatórias.
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 94. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
XXI – separar os adolescentes e jovens por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração;
XXII – manter os maiores de 18 (dezoito) anos em unidade distinta daquela destinada aos adolescentes;
XXIII – não manter número de adolescentes acima da capacidade da unidade;
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XXIV – disponibilizar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, vaga para cumprimento da decisão de internação;
XXV – observar as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) sobre a arquitetura, construção, estrutura física e de recursos humanos de unidades de internação e semiliberdade;
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 97. .................................................................................................................................................................................
I – ............................................................................................................................................................................................
e) multa a seus dirigentes;
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 100. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
VIII – proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram, observadas as peculiaridades do caso;
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 111. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
III – defesa técnica por defensor público ou advogado em todas as fases do procedimento de apuração
do ato infracional;
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 112. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta sua capacidade de cumpri-la, os motivos, as circunstâncias, as consequências, e a gravidade da infração, o comportamento da vítima, os antecedentes
infracionais do autor, sua conduta social, e sua personalidade.
.................................................................................................................................................................................................
§ 4º A medida socioeducativa será sempre acompanhadas de escolarização e profissionalização.
§ 5º Salvo comprovada desnecessidade, a medida socioeducativa será cumprida na forma de reinserção
gradativa no convívio social, considerados o progresso pedagógico e aptidão do socioeducando, entre
outros aspectos.
§ 6º A extinção da medida socioeducativa vincula-se, também, ao integral cumprimento do Plano Individual de Atendimento e à comprovada reeducação do socioeducando.” (NR)
“Art. 118. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3o A liberdade assistida contemplará sempre a escolarização e profissionalização.” (NR)
“Art. 119. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
III – diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho, supervisionando-o;
IV – apresentar relatório circunstanciado do caso, que não poderá se restringir ao que for reportado pelo
próprio adolescente e seus familiares, e que deverá ser instruído com comprovantes de trabalho, de aproveitamento e de rendimento escolar e profissionalizante, e das atividades pedagógicas desenvolvidas no
curso da medida, inclusive.” (NR)
“Art. 120. ...............................................................................................................................................................................
§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização supervisionadas, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade.
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se-lhe o disposto no art. 119 desta Lei e, no
que couber, as disposições relativas à internação.”
“Art. 121. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º A brevidade se sujeita a consecução dos fins a que a medida socioeducativa se destina.
§ 3º O juiz, atento à proteção integral e ao melhor interesse do adolescente, bem como aos princípios
indicados no caput, ao aplicar medida socioeducativa, estabelecerá, mediante decisão fundamentada,
o prazo mínimo de reavaliação, a ser fixado entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, observados os seguintes critérios, entre outros:
I – os fins pedagógicos e ressocializantes a que a medida se destina;
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II – os motivos, as circunstâncias, as consequências, e a gravidade do ato infracional cometido, bem como
o comportamento da vítima;
III – os antecedentes infracionais, a conduta social, e a personalidade do autor.
§ 4º Na hipótese de prática de ato infracional, com violência ou grave ameaça, equivalente a crime hediondo ou a este este análogo, ou do qual resulte morte ou lesão corporal grave dolosa, o prazo mínimo
de reavaliação será fixado entre 12 (doze) e 36 (trinta e seis) meses, observados critérios do § 3º.
§ 5º Cumprido o prazo fixado na sentença, a medida será imediatamente reavaliada, devendo, a partir
de então, ser realizada nova avaliação, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses,
observados os seguintes critérios, entre outros:
I – a participação efetiva em atividades educacionais, pedagógicas e, se possível, técnico-profissionalizantes, bem como respectivo aproveitamento;
ll – a realização de trabalho interno para os maiores de 16 (dezesseis) anos;
lll – o histórico de bom comportamento, conforme definido em regulamento;
IV – os motivos, as circunstâncias, as consequências, e a gravidade do ato infracional cometido, bem
como o comportamento da vítima;
V – os antecedentes infracionais, a conduta social, e a personalidade do adolescente ou jovem.
VI – o comprovado cumprimento das metas do Plano Individual de Atendimento (PIA).
§ 6º O período máximo de internação será de 3 (três) anos, salvo na hipótese do § 3º do art. 122, aplicando-se o disposto no art. 119 desta Lei.
§ 7º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser colocado em semiliberdade, salvo comprovada necessidade de aplicação de outra medida.
§ 8º A liberação será compulsória aos 21 (vinte e um) anos de idade, salvo na hipótese do § 3º do art. 122,
no qual a liberação será compulsória aos 24 (vinte e quatro) anos de idade.
§ 9º Em qualquer hipótese, a desinternação ou reavaliação da medida será precedida de autorização
judicial, ouvidos o Ministério Público e a defesa.
§ 10. A determinação judicial referida no § 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária, se alteradas as circunstâncias que a fundamentaram.
§ 11. Não poderá o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto.” (NR)
“Art. 122. ...............................................................................................................................................................................
I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou previsto como
crime hediondo ou a este análogo;
II – por cometimento de outra infração grave;
III – por descumprimento injustificado da medida anteriormente imposta ou estabelecida em remissão.
§ 1º O prazo de internação, na hipótese do inciso III, será fixado, fundamentadamente, de 1 (um) 4 (quatro) meses, devendo a medida ser decretada judicialmente após o devido processo legal.
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º O maior de 16 (dezesseis) anos poderá cumpriŕ até 6 (seis) anos de medida de internação se verificada uma das seguintes hipóteses:
I – tenha praticado conduta prevista como crime hediondo ou a este equiparado, ou da qual resulte morte ou lesão corporal grave dolosa;
II – reiteração no cometimento de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa;
III – envolvimento com crime organizado;
IV – envolvimento em fugas, rebeliões ou tumultos no interior de unidades de internação e semiliberdade.” (NR)
“Art. 123. ...............................................................................................................................................................................
§ 1º Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas,
além de atividades de educação de ensino fundamental, médio e profissionalizante.
§ 2º Após completar 18 (dezoitos) anos de idade, o internado cumprirá a medida em estabelecimento
separado dos demais internos.” (NR)
“Art. 124. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
XI – receber escolarização e profissionalização e ter acesso ao trabalho, nos termos da legislação;
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º É obrigatória autorização judicial para o trabalho externo de adolescente em cumprimento de internação.” (NR)
“Art. 147. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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§ 4º A autoridade judiciária competente para execução das medidas socioeducativas deverá inspecionar,
semestralmente, as unidades de internação e semiliberdade, e elaborar relatório circunstanciado nos
termos estabelecidos em resolução do Conselho Nacional de Justiça.” (NR)
“Art. 198. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Os recursos referentes aos processos de apuração do ato infracional e execução de medidas socioeducativas serão recebidos somente no efeito devolutivo. Serão, no entanto, recebidos nos
efeitos devolutivo e suspensivo, quando, a requerimento da parte e sendo relevante a fundamentação,
puder resultar lesão grave e de difícil reparação.” (NR)
“Art. 201. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
XIII – inspecionar, semestralmente, as unidades de internação e semiliberdade, e elaborar relatório circunstanciado nos termos estabelecidos em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público.
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos de idade, com ele praticando crime com violência ou grave ameaça ou induzindo-o a praticá-lo:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º A pena prevista no caput é aumentada até a metade se o crime é praticado com violência ou grave
ameaça; e até o dobro no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no art. 5o, inciso XLIII
da Constituição Federal, ou no rol do artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.” (NR)
Art. 9º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 190-A, 201-A,
227-A, 244-C, 244-D, 258-D, 258-E, 258-F, 258-G, e 258-H:
“Art. 190-A. A descrição do ato infracional constará da representação, da sentença e do acordão.”
“201-A. Os órgãos de execução do Ministério Público, com atribuições na área da infância e juventude,
contarão com equipe técnica multidisciplinar para auxílio no desempenho da atividade fim.”
“Art. 227-A. Assegura-se prioridade na tramitação de inquéritos policiais e de ações penais, bem como na
execução de quaisquer atos e diligências policiais e judiciais nos quais criança ou adolescente seja vitima.”
“Art. 244-C. Promover ou facilitar a fuga de adolescente ou de jovem de unidade de cumprimento de medida socioeducativa de internação ou semiliberdade:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Parágrafo único. Se o crime é praticado com emprego de violência ou grave ameaça ou com a participação de funcionário publico ou pessoa responsável pela custódia ou guarda de pessoa em estabelecimento socioeducativo:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, desde que o fato não constitua crime mais grave.”
“Art. 244-D. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em unidade de internação ou semiliberdade.
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.”
“Art. 258-D. Deixar o dirigente da unidade ou instituição de separar os adolescentes e jovens por critérios
de idade, compleição física e gravidade da infração:
Pena – multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos por dia de infração.”
“Art. 258-E. Manter o dirigente da unidade ou instituição os maiores de 18 (dezoito) anos na mesma ala
destinada aos adolescentes:
Pena – multa de 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos por dia de infração.”
“Art. 258-F. Manter o dirigente da unidade ou instituição número de adolescentes ou jovens acima da
capacidade da unidade:
Pena – multa de 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos por dia de infração.”
“Art. 258-G. Deixar o dirigente da instituição de disponibilizar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, vaga
para cumprimento da decisão de internação ou semiliberdade:
Pena – multa de 20 (vinte) a 30 (vinte) salários mínimos por dia de infração.”
“Art. 258-H. As multas previstas nos artigos 258-D a 258-G aplicam-se separadamente em relação a cada
adolescente ou jovem; e em dobro no caso de reincidência envolvendo a mesma unidade.”
Art. 10. Os arts. 15, 19, 43, 49, e 64 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, passam a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 15. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
VI – a comprovação da existência de unidade ou ala específica para separação dos internos maiores de
18 (dezoito) anos;
VII- a elaboração de um plano de escolarização e profissionalização;
VIII – observância das regras estabelecidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) sobre a arquitetura, construção, estrutura física e de recursos humanos de unidades de
internação e semiliberdade.” (NR)
“Art. 19. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 1º A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, a oferta de escolaridade
e profissionalização, os programas, os resultados da execução das medidas socioeducativas, os índices
de reincidência infracional e o cumprimento das metas dos Planos Individuais de Atendimento (PIA).
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 43. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 4º A substituição por medida mais gravosa é excepcional e, ressalvado o poder geral de cautela, somente será feita após o devido processo legal, incluída a hipótese do inciso III do art. 122 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e deve ser:
.................................................................................................................................................................................................
II – precedida de prévia audiência, nos termos do § 1º do art. 42 desta Lei, ou de manifestação da defesa
técnica no caso de o adolescente não ser localizado no endereço informado nos autos do processo, ou,
regularmente intimado, não comparecer à audiência.” (NR)
“Art. 49. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
II – ser incluído em medida de semiliberdade quando inexistir vaga para o cumprimento de internação,
excetuados os casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou previsto como crime hediondo ou a este equiparado, hipóteses em que o adolescente deverá ser internado
em unidade mais próxima de seu local de residência;
.......................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 64. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 4º Se diagnosticada doença mental, atento aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso
específico, o juiz poderá, excepcional e justificadamente, suspender ou extinguir a medida socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério Público, e determinar o tratamento ambulatorial ou a internação
compulsórios, nos termos da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001.
.................................................................................................................................................................................................
§ 9º A internação compulsória será por prazo indeterminado, sujeita a reavaliação a cada 6 (seis) meses,
que poderá ser determinada de ofício ou a requerimento do Ministério Publico ou defensor.
Art. 11. A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 17-A e 23-A:
“Art. 17-A. O jovem maior de 18 (dezoito) anos cumprirá a medida de internação em unidade específica
ou, no caso de comprovada impossibilidade, em ala exclusiva e separada dos adolescentes.”
“Art. 23-A. A avaliação da oferta de escolaridade e de ensino profissionalizante terá por objetivo verificar,
no mínimo, o atendimento ao que determinam os arts. 54, 56, 112, 119, 120 e 124 da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990.”
Art. 12. O art. 2º da Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:
“Art. 2º ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
XII – estabelecer regras sobre a arquitetura, construção, estrutura física e de recursos humanos de unidades de internação e semiliberdade.” (NR)
Art. 13. O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 11. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
X – descumprir as normas relativas às entidades de atendimento responsáveis pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducação destinados a crianças e adolescentes.” (NR)
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Art. 14. A Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:
“Art. 6º-A. O Sinesp deverá produzir e divulgar, anualmente, relatório com informações sobre a idade dos
autores de atos infracionais, as espécies de infrações praticadas, e as medidas socioeducativas impostas,
de modo a permitir a revisão das disposições legislativas respectivas.”
Art. 15. As entidades de atendimento terão o prazo de 6 (seis) meses para adequarem-se ao disposto
nos arts. 8º, 9º e 10 desta Lei, e de 2 (dois) anos para atender às regras estabelecidas pelo Conanda indicadas
no art. 12 desta Lei.
Art. 16. Ficam revogados o inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; o inciso I do §
4º do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e o § 2º do art. 42 e o § 2º do art. 45 da Lei nº 12.594, de
18 de janeiro de 2012.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Inquestionavelmente, os graus de insegurança, violência e impunidade no Brasil são elevados. Também nos
parece indiscutível que os episódios de desrespeito aos direitos humanos fundamentais envolvendo entidades
de atendimento de adolescentes, inadmissíveis em uma sociedade que se ambiciona civilizada, são frequentes.
É igualmente certo que os mecanismos de prevenção e punição da violência, de preservação da paz, e
de garantia do respeito aos direitos dos menores de dezoito anos, tal como empregados até o momento, foram incapazes de propiciar condições de harmonia e segurança que afiancem uma saudável vida coletiva e
um processo socioeducativo qualificado e competente.
Contanto os diagnósticos sejam indubitáveis, a redução da maioridade penal ou qualquer alteração normativa pontual ou assistemática não solucionará ou amenizará os graves problemas existentes e tampouco
produzirá os efeitos necessários.
Apenas uma mudança nas diversas leis que abordam, imediata ou mediatamente, o sistema socioeducativo, com a readequação do regulamento jurídico respectivo, fornecerá as condições necessárias para alcançar
os resultados imprescindíveis, com o fortalecimento do princípio da proteção integral.
A legislação vigente, a despeito da vanguardia e evolução, pode ser reexaminada, sobretudo naquilo
atinente à proteção da cooptação feita por maiores imputáveis, ao cumprimento do sistema vigente pelas entidades de atendimento e à responsabilização de autores de atos graves.
Com isso, pretende-se impedir o aliciamento de adolescentes, assegurar o respeito às regras correntes
(com responsabilização dos dirigentes de entidades), e ampliar as condições de reeducação, por período suficiente para o planejamento e execução de um trabalho socioeducativo qualificado e eficaz.
Por estes motivos, o presente projeto de lei, inspirado nas ideias do Dr. Tiago de Toledo Rodrigues, exaradas em tese apresentada e aprovada no XXI Congresso Nacional do Ministério Público e na 5ª Conferência
Regional da América Latina da Associação Internacional de Promotores, tem por objetivo alterar o Código Penal,
o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Combate ao Crime Organizado, a Lei de Drogas,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do SINASE, a Lei Conanda, a Lei de Improbidade Administrativa,
e a Lei do Sinesp.
Estas mudanças, que robustecerão a proteção integral, abraçam alterações em diversas normas jurídicas
que atingem, direta ou indiretamente, o sistema socioeducativo e a prática de atos infracionais.
O advento da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer a doutrina da proteção integral, operou verdadeira revolução na ordem jurídica nacional, reconhecendo que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos fundamentais a serem assegurados com absoluta prioridade.
Parcela deste avanço consistiu na instituição de um sistema de responsabilização diferenciado para os
adolescentes que incorrem na prática de atos infracionais, sujeitando-os às medidas socioeducativas e protetivas.
E passados 25 anos da sua publicação, contanto o Estatuto seja constantemente desrespeitado, é possível
auferir, com a necessária segurança, os efeitos daquilo implementado pelos órgãos e instituições envolvidos.
Neste período, inquestionavelmente, houve um recrudescimento da violência, sobretudo nos grandes
centros urbanos, onde se constata um crescimento exponencial das apreensões por atos infracionais, cada vez
mais graves.
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Dados da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente e do IPEA (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada) registram um aumento de 544,16%12, entre os anos de 1996 e 2013, na população de adolescentes em regime de privação de liberdade – medidas que pressupõe a prática das mais graves
infrações.
Muitos desses casos são fruto da cooptação feita por imputáveis, que aliciam menores, induzindo-os,
instigando-os e auxiliando-os a praticar atos infracionais. Não é raro que estes recrutamentos iniciem adolescentes no ambiente infracional que, posteriormente, terão extrema dificuldade de se exonerar.
Ao mesmo tempo, é possível constatar que os regramentos estabelecidos no Estatuto da Criança e do
Adolescente e no SINASE são frequentemente desrespeitados ou mal interpretados, o que certamente influencia o aumento do número de atos praticados.
Infortunadamente, o cumprimento integral dos dispositivos legais é extraordinário, sobretudo nas entidades de atendimento, caracterizadas por frequente superlotação, notícias de agressões e tumultos, dentre
outras deficiências graves. Não por outro motivo, os índices nacionais de reincidência são elevados e atingiram
43,3% em 201213.
Também é forçoso reconhecer que atualmente, em muitos casos, as medidas socioeducativas têm um
curto prazo de duração – fruto da equivocada interpretação da lei, sua má aplicação ou influência da superlotação – e, nestas circunstâncias, não cumpre a finalidade a que se destina – reinserir o adolescente no convívio
familiar e comunitário de maneira saudável. Tais distorções não foram totalmente solucionadas com a edição
da Lei nº 12.594/2012, que instituiu o SINASE e disciplina a execução das respectivas medidas.
Contanto a própria Lei nº 12.594/12 determine que a execução das medidas obedecerá ao princípio da
proporcionalidade com a gravidade do ato infracional cometido (art. 35, inciso IV), simultaneamente contempla
dispositivos que podem embaraçar a integral reeducação desejada. Estabelece, por exemplo, que a gravidade do fato não pode ser considerada para a manutenção da medida quando de sua reavaliação (art. 42, § 2º).
A legislação vigente, a despeito da vanguardia e evolução na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, pode ser reexaminada, sobretudo naquilo atinente à proteção da cooptação feita por maiores imputáveis;
ao cumprimento do sistema vigente pelas entidades de atendimento; e à responsabilização de autores de atos
graves. Com isso, pretende-se impedir o aliciamento, assegurar o respeito às regras correntes (com responsabilização dos dirigentes de entidades de atendimento), e ampliar as condições de reeducação, com tempo de
ressocialização suficiente para o planejamento e execução de um trabalho socioeducativo qualificado e eficaz.
Foi este o panorama que fomentou a apresentação de diversos anteprojetos de lei que pretendem alterar
a legislação atual. Em sua grande maioria, as iniciativas esperam atingir àqueles que incorrem em atos graves,
e argumentam, para tanto, a necessidade de assegurar uma resposta socioeducativa adequada à seriedade
daquilo praticado, mas não contemplam outros aspectos do sistema de proteção e defesa dos direitos das
crianças e adolescentes, cuja adaptação é imprescindível para a eficiência do conjunto normativo e alcance
dos resultados necessários.
A simples ampliação do prazo máximo de internação, contemplada em muitas das propostas, não solucionará as dificuldades identificadas, tampouco estenderá o tempo que os adolescentes permanecem em
reeducação.
Conforme estudo do Ministério Público do Estado de São Paulo, 87,8% dos adolescentes da capital permanecem internados menos de um ano14. Sem a adequação de outros dispositivos, não será possível assegurar
a proporcionalidade entre a gravidade do fato e a medida socioeducativa imposta, que continuará perdurando
pouco tempo.
Da mesma maneira, a mudança isolada do regramento de responsabilização de jovens e adolescentes,
sem o recrudescimento da reprimenda daqueles que os aliciam ou das entidades que descumprem as regras
vigentes, não produzirá efeitos substanciais imprescindíveis.
12 Consoante sistematização do número de adolescentes em privação de liberdade, elaborada pela Subsecretaria de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente em 2006 (www.planalto.gov.br/sedh/), no ano de 1996 o Brasil registrava 4.245 adolescentes internados ou em semiliberdade. De acordo com a nota técnica do IPEA no 5, de junho de 2015, no ano de 2013 existia um total de 23,1
mil adolescentes provados de liberdade (http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=25621&Item
id=9). A Secretaria nacional de Direitos Humanos, em levantamento preliminar de 2013, indica que 23.066 adolescentes estavam em
regime de internação ou semiliberdade naquele ano (http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/levantamento-sinase-2013) - sítios consultados em agosto de 2015.
13 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62380-modelo-inovador-garante-menor-indice-de-reincidencia-criminal-de-jovens-em-pernambuco - consultado em agosto de 2015.
14 http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2567109.PDF
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Por estas razões, a presente proposta pretende modificações em dispositivos das diversas leis que influenciam, imediata ou mediatamente, crianças e adolescentes em conflito com a Lei. Deste modo, abranger-se-á toda
a normatização que atinge, direta ou indiretamente, o sistema socioeducativo e a prática de atos infracionais.
Com isto, busca-se reforçar o sistema da proteção integral com investimentos de três grandes ordens:
(a) a proteção contra a cooptação feita por imputáveis e prevenção do aliciamento: a partir do recrudescimento da reprimenda aplicada àqueles que o fizerem, com alteração de dispositivos do Código Penal, da Lei de Execuções Penais, do Código de Processo Penal, da Lei de Combate ao Crime
Organizado, e da Lei de Drogas;
(b) fomentar o respeito ao sistema vigente, repetidamente descumprido pelas entidades de atendimento, com responsabilização dos dirigentes: a partir da ampliação das obrigações respectivas e do
rol de infrações administrativas, o que envolve alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente,
no Sinase e na Lei de Improbidade Administrativa;
(c) implementar a responsabilização dos autores de atos infracionais graves: para aprimorar as condições de reeducação dos adolescentes e jovens, com tempo de ressocialização suficiente para o
planejamento e execução de um trabalho socioeducativo qualificado e eficaz, o que também abarca
o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sinase, além da Lei do Conanda.
Sabidamente incontáveis adolescentes são diuturnamente cooptados por maiores de 18 (dezoito) anos
à prática de atos infracionais, ou por eles aliciados, induzidos, instigados e auxiliados a praticar infrações. Frequentemente estes recrutamentos iniciam adolescentes no ambiente infracional cujo meio terão extrema dificuldade para abandonar.
É preciso que o Estado brasileiro interrompa os recorrentes e audaciosos avanços daqueles que criminosamente comprometem o futuro da nação.
A solução exige a aplicação de uma pena mais severa àquele que induz, instiga, auxilia, envolve ou determina a cometer crime o menor de dezoito anos de idade, alguém sujeito à sua autoridade ou quem tenha
diminuída a capacidade de entendimento e determinação, ou com este concorra ou participe na prática de
delito, sobretudo nas hipóteses de crimes hediondos e a estes equiparado.
Para tanto, parece insuficiente a singela criação de nova agravante genérica15, que pouca – ou nenhuma
– influência tem na pena, sobretudo quando considerados eventuais benefícios penais ou de execução penal.
É preciso que o recrudecimento da pena seja proporcional à gravidade daquele que perverta jovens ainda na
fase de formação da personalidade.
Por isto, propõe-se a criação de uma causa geral de aumento de pena para aquele, maior imputável, que
concorrer com inimputável para o cometimento de infração penal.
As mesmas razões fáticas e jurídicas recomendam também que:
a) a estes não seja aplicada pena alternativa, salvo se o condenado for primário e, em face da gravidade da conduta praticada e das consequências do crime, a medida seja socialmente recomendável;
b) vede-se a concessão de sursis;
c) aumente-se de metade os prazos de prescrição se o crime é praticado nas circunstâncias do proposto artigo 29, § 3º do Código Penal;
d) aumente-se a pena daquele que forma seu bando ou quadrilha com adolescente ou criança, ou
compõe seu grupo criminoso organizado com menores de dezoito anos;
e) majore-se a sanção se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de entidades de atendimento socioeducativo (que pode ser ocupada por jovens maiores de 18 anos);
f) aumente-se a reprimenda do narcotraficante que visar a atingir criança ou adolescente ou a quem
tenha diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação, e proíba-se a diminuição de sua sanção (benefício do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006); e
g) permita-se a transferência para regime de cumprimento de pena menos rigoroso apenas quando tiver cumprido ao menos um terço da pena no regime anterior, atendidos os demais requisitos
legais, na hipótese de crime praticado nas circunstâncias em análise.
Seguindo a mesma lógica, e ainda com o intuito de proteger menores de dezoito anos e inimputáveis do
aliciamento criminoso, propõe-se a ampliação do rol do artigo 313 do Código de Processo Penal, para permitir
a decretação da prisão preventiva, se presentes os seus pressupostos, na hipótese de induzimento, instigação,
auxílio, envolvimento, determinação, concurso ou prática de infração penal com adolescentes.
15 Objeto de inúmeros projetos de lei.
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Finalmente, igualmente naquilo atinente ao resguardo das vítimas de cooptação, e para fundamentar
a revisão das disposições legislativas, recomenda-se a produção e divulgação de relatórios com informações
sobre o perfil dos autores de atos infracionais, as espécies de infrações, e as medidas impostas.
Também o implemento de normas do Estatuto da Criança e do Adolescente16 pode contribuir para o
aperfeiçoamento do sistema de amparo a crianças e adolescentes, do conflito com a lei, especificamente das
investidas criminosas feitas por maiores.
Para isso, propõe-se a elevação da sanção do delito de corrupção de menores, e a criação de tipos qualificados se as infrações forem praticadas com violência ou grave ameaça, ou na hipótese de crimes hediondos
e equiparados. Em se tratando de corrupção, não há falar-se em bis in idem com a causa de aumento de pena
proposta no artigo 29, § 2º, do Código Penal.
Para complementar a proteção dos menores, recomenda-se a criação de dois novos tipos penais: a facilitação de fuga de unidade de internação ou semiliberdade, com qualificação na hipótese de emprego de
violência ou grave ameaça ou com participação de funcionário publico, ou de pessoa responsável pela sua
custódia ou guarda; e o ingresso de aparelho telefônico ou similar nestes locais.
É igualmente necessário implementar o sistema socioeducativo para assegurar que as entidades de
atendimento respeitem integralmente a legislação vigente e, ao mesmo tempo, aquilatar os regramentos de
responsabilização de autores de atos infracionais graves. Somente a combinação e a integração desses aspectos propiciará condições adequadas para a solução dos diversos problemas hoje enfrentados.
Entretanto, é preciso atentar para as especificidades da sistemática do ECA e promover transformações
que se coadunem com a doutrina da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente,
preservando-se, deste modo, a vanguardia da legislação de 1990.
As regras que regem a aplicação de medidas socioeducativas obedecem a uma principiologia específica,
que se diferencia da lógica das penas privativas de liberdade. Não se pode incorrer em equívocos que alterem
esta metodologia, pena de indesejada descaracterização da legislação menorista. Mas, preservado o espírito
do ECA, é possível implementar mudanças.
Nesta linha de raciocínio, a sugestão apresentada acrescenta, entre os princípios a serem adotados por
entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional, a escolarização e profissionalização obrigatórias. Também esclarece, para evitar equívocos interpretativos ou inadequada aplicação da lei,
a correta acepção da brevidade da medida socioeducativa, expressamente vinculada aos fins a que se destina.
Para assegurar a preservação do melhor interesse do adolescente e a sua proteção integral, propõe-se a
inclusão de quatro incisos no artigo 94 do Estatuto da Criança e do Adolescente17.
A partir desta providência, as entidades que desenvolvem programas de privação de liberdade terão
também a obrigação de manter os maiores de dezoito anos em unidade distinta daquela destinada aos adolescentes; não conservar população acima da capacidade da unidade; disponibilizar, no prazo máximo de 5
(cinco) dias, vaga para cumprimento da decisão de internação; e observar as regras estabelecidas pelo Conanda sobre a arquitetura, construção, estrutura física e de recursos humanos das unidades18.
As mesmas razões demandam que a escolarização e a profissionalização acompanhem todas as medidas
socioeducativas, de liberdade assistida e internação provisória, inclusive. Naquilo atinente à medida de meio
aberto, a proposta inclui, eentre os encargos do orientador da liberdade assistida, a apresentação de relatório circunstanciado, que não poderá se restringir àquilo reportado pelo próprio adolescente e seus familiares,
instruído com comprovantes de aproveitamento e rendimento escolar e profissionalizante. No tocante à semiliberdade, contanto já inerente ao próprio processo socioeducativo responsável e eficaz, sugeriu-se nova
redação ao artigo 120, § 1º, para deixar clara a necessária supervisão.
E para assegurar o integral adimplemento destas incumbências prevê-se no art. 97 a possibilidade de
aplicação de multa aos dirigentes que desrespeitarem estes importantes direitos de jovens e adolescentes em
regime socioeducativo.
Também como garantia do respeito a estas obrigações, indica-se a criação de novas infrações administrativas, aplicáveis ao dirigente da unidade ou instituição, com imposição de multa, inclusive com a possibilidade
16 Envolve também a ampliação de um dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/92.
17 Para parte expressiva da doutrina, estas já eram obrigações das entidades que desenvolvem programas de atendimento, abraçadas pela expressão entre outras do caput do artigo 94. Inobstante, a equivocada interpretação do dispositivo recomenda uma redação
detalhada destes deveres, evitando-se, assim, desatendimento do melhor interesse do adolescente.
18 Esta última obrigação exige alteração do art. 2 da Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, para elencar, dentre as competências do
Órgão, estabelecer regras sobre a arquitetura, construção, estrutura física e de recursos humanos de unidades de internação e semiliberdade, também sugerida. Recomenda-se a concessão de prazos para adequação das respetivas entidades de atendimento (artigo 13 do
anteprojeto anexo).
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de se aplicá-las separadamente em relação a cada adolescente ou jovem; e em dobro no caso de reincidência.
Entre estas, as de deixar de separar os adolescentes e jovens por critérios de idade, compleição física e gravidade
da infração; manter número de adolescentes ou jovens acima da capacidade da unidade; e deixar de disponibilizar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, vaga para cumprimento da decisão de internação ou semiliberdade.
Em complementação, e para abarcar todo o sistema de responsabilização daqueles que desrespeitarem
normas relativas às entidades de atendimento, propõe-se que eventual descumprimento caracterize improbidade administrativa, do gênero de atos que atentam contra os princípios da administração pública.
Com estas providências almeja-se também impedir a superlotação de unidades de internação e semiliberdade – circunstância nefasta que compromete todo o sistema socioeducativo – e inibir a indesejada manutenção de adolescentes em delegacias de polícia ou estabelecimentos prisionais (ainda que em ala separada).
Para afiançar a fiscalização destas exigências com a necessária acuidade previu-se a obrigatoriedade de
que a autoridade judiciária e o Ministério Público inspecionem, semestralmente, as unidades de internação e
semiliberdade, e elaborem relatórios circunstanciados, nos termos estabelecidos pelos Conselhos Nacionais
de Justiça e do Ministério Público.
Entre os princípios que regem a aplicação das medidas, propõe-se releitura da proporcionalidade e atualidade, para que a intervenção seja a necessária e adequada à situação em que o adolescente se encontra,
observadas as peculiaridades do caso, sem limitar a decisão exclusivamente ao momento em que adotada. O
impedimento da consideração de aspectos relevantes, mas anteriores à ocasião da decisão, enseja prejuízos
ao próprio socioeducando.
O melhor interesse do adolescente, a proporcionalidade, a adequação e a individualização também recomendam que a medida aplicada considere a sua capacidade de cumpri-la, os motivos, as circunstâncias, as
consequências, e a gravidade da infração, o comportamento da vítima, os antecedentes infracionais, sua conduta social, e sua personalidade.
Para reforçar a importância do cumprimento escorreito das medidas de meio aberto, nas hipóteses de
injustificado descumprimento, propõe-se a ampliação do prazo de internação-sanção para até 4 (quatro) meses, respeitado o mínimo de 30 (trinta) dias.
Acrescenta-se, nas garantias processuais, a assistência por defensor público, além do advogado, e a inclusão obrigatória da descrição do ato infracional na representação, sentença ou acórdão, circunstâncias já
contemplada pela praxe, além da possibilidade de trabalho externo para o adolescente internado, mediante
autorização judicial. Assegurou-se, também, a prioridade na tramitação de inquéritos policiais e de ações penais, bem como na execução de quaisquer atos e diligências policiais e judiciais nos quais criança ou adolescente seja vitima.
Importante inovação apresentada é a reinserção gradativa no convívio social, salvo, à evidência, comprovada desnecessidade. Por esta sistemática, atenta às características individuais, poderá dar-se a substituição da
medida em curso segundo o próprio progresso pedagógico e a aptidão do socioeducando.
A partir da medida de internação, fase mais austera da reeducação, possibilita o projeto a outorga progressiva de retorno ao convívio comunitário com utilização da semiliberdade, importante ferramenta para assegurar um processo socioeducativo qualificado. Assim, dar-se-á suporte para que a Justiça da Infância e da
Juventude encontre os parâmetros de uma medida socioeducativa eficiente de transição para o meio aberto,
capaz de oferecer valores e conceitos que possibilitem a saudável inclusão social do adolescente.
Consoante nota técnica do IPE e SNDH19, em 2013, dos adolescentes privados de liberdade, apenas 2,8%
estava em regime de semiliberdade, circunstância que comprova a aplicação assistemática das medidas e o
subaproveitamento da semiliberdade, sabidamente de difícil implantação.
Entretanto, a prática demonstra que a semiliberdade permite maior controle dos adolescentes no cotidiano da unidade, facilita o acompanhamento técnico, respeita diferenças individuais, preserva laços familiares
e sociais essenciais e envolve a comunidade que faz parte da realidade do adolescente, facilitando o resgate
da sua cidadania e encaminhando-o para definitiva emancipação.
Ao mesmo tempo, contribui, decisivamente, para o caráter preventivo das medidas socioeducativas,
concorrendo para que o adolescente não reincida e rompa com a prática infracional, pois internaliza conceitos
de disciplina necessários à vida coletiva a partir do estabelecimento de normas e limites sociais necessários, e
estabelece estreita relação do adolescente com os serviços e recursos sociais da rede de atendimento.
Sob essa ótica, a subutilização da semiliberdade é inadmissível e prejudica decisivamente a proteção
integral e o melhor interesse do adolescente. É preciso assegurar uma reinserção gradativa, com conquista da
19 Vide nota de rodapé nº 1.

262

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

liberdade pelo comprovado progresso pedagógico e aproveitamento socioeducativo, que deve substituir o
tempo de cumprimento como condicionante prioritária da autorização para retorno à sociedade.
Outra renovação oferecida é a flexibilização do prazo mínimo de reavaliação das medidas socioeducativas e, simultaneamente, para o maior de 16 (dezesseis) anos, do prazo máximo de cumprimento, observado
o postulado da legalidade. A providência tenta assegurar um amplo processo socioeducativo, valoroso e eficiente, pelo tempo necessário à integral reeducação.
Sabidamente a sentença de procedência exarada na esfera da infância e juventude não fixa um prazo
mínimo para reavaliação da medida socioeducativa imposta. Uma vez sentenciado o processo de conhecimento, o ECA e a Lei do SINASE preveem que a medida será reconsiderada no máximo a cada seis meses, exclusivamente a partir de pareceres multisetoriais, elaborados pela equipe técnica da unidade ou do serviço que
atende o socioeducando.
Infortunadamente, e sob influência da superlotação das unidades, os relatórios das equipes técnicas
ordinariamente opinam de forma superficial e indistinta pela progressão na primeira reavaliação, lastreados
exclusivamente nos depoimentos do adolescente e seus familiares, e na abstenção da prática de ato de indisciplina. A inaceitável – e eventual – superficialidade dos pareceres pode ser evitada a partir da ampliação dos
parâmetros impostos e, concomitantemente, pela flexibilização do prazo mínimo de reavaliação.
É pacífico o entendimento de que os pareceres multidisciplinares devem vincular-se ao cumprimento
das metas estabelecidas, da presença segura de elementos que comprovem que a reinserção social do adolescente será saudável, de avanços na escolarização e capacitação profissional, entre outros objetivos a serem
alcançados durante o processo de reeducação.
A impossibilidade de se considerar a gravidade do fato praticado, seus antecedentes e sua personalidade
quando da reavaliação prejudica o próprio adolescente, já que impede o desenvolvimento, específico e adequado ao perfil do jovem, de um trabalho de ressocialização qualificado e eficaz. Estas circunstâncias expõe
também a risco toda a sociedade, que conviverá com pessoa despreparada para a vida comunitária civilizada.
Por estes motivos, propõe-se que o juiz, atento à proteção integral e ao melhor interesse do adolescente, bem como aos princípios indicados no caput do artigo 12120, estabeleça o prazo mínimo de reavaliação da
medida socioeducativa de internação ou semiliberdade, a ser fixado entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses.
Na hipótese de prática de ato, com violência ou grave ameaça, equivalente a crime hediondo, a estes
análogo, ou do qual resulte morte ou lesão corporal grave dolosas, o prazo mínimo de reavaliação será fixado
entre 12 (doze) e 36 (trinta e seis) meses, observados os mesmos critérios.
A instituição do prazo observará parâmetros específicos como os motivos, as circunstâncias, as consequências, e a gravidade do ato infracional cometido, bem como o comportamento da vítima; os antecedentes
infracionais, a conduta social, e a personalidade do autor, entre outros.
A partir desta iniciativa, que atende aos princípios da individualização da medida e do devido processo
legal na sua dimensão substantiva, será alcançada, também, a proporcionalidade entre a gravidade do ato praticado e a medida socioeducativa imposta, que será reexaminada a cada seis meses após o decurso do prazo
mínimo estabelecido na sentença, bem como a necessária estabilidade para o planejamento de um projeto de
socioeducação eficiente, cumpridor da função a que se destina, com a conclusão de ciclos escolares ou cursos
profissionalizantes, e respectivas metas a serem fixadas, inexequíveis em poucos meses.
A proposta contribuirá para que o adolescente efetivamente evolua durante o cumprimento da medida
socioeducativa e somente progrida quando realmente preparado.
A reavaliação será regrada, para atingir os objetivos almejados, e seguirá critérios legislativos-educativos
como a participação efetiva e aproveitamento de atividades educacionais, pedagógicas e técnico-profissionalizantes; realização de trabalho interno ou externo, quando possível; o histórico de bom comportamento; os
motivos, as circunstâncias, as consequências, e a gravidade do ato infracional cometido, bem como o comportamento da vítima; os antecedentes infracionais, a conduta social, e a personalidade do adolescente ou jovem;
e o comprovado cumprimento das metas do Plano Individual de Atendimento (PIA).
As mesmas razões recomendam que o maior de 16 (dezesseis) anos possa cumprir até 6 (seis) anos de
medida de internação nas hipóteses de prática de conduta descrita na legislação como crime hediondo, equiparado a hediondo ou do qual resulte morte ou lesão corporal grave dolosas; reiteração no cometimento de
ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa; envolvimento com crime organizado,
ou em rebeliões ou tumultos no interior de unidades. Para tanto, o princípio da legalidade exige, evidentemente, que o ato ou fato tenha sido perpetrado quando atingida esta idade. Em nenhuma hipótese poderá o
adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto.
20 Aplicável à semiliberdade, conforme artigo 120, §2° do ECA.
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A iniciativa redunda em duas necessárias providências, a saber, nova redação do parágrafo único do art.
2º e dos §§ 6º e 8º do art. 121, para abraçar, excepcionalmente, as pessoas até os vinte e quatro anos; e a separação obrigatória daqueles maiores de 18 anos, pena de multa aplicável ao dirigente da instituição.
Importante modificação também sugerida consiste na ampliação do rol de atos infracionais sujeitos à
imposição da medida socioeducativa de internação.
De acordo com o atual regramento, é impossível a internação do adolescente pela prática de ato infracional análogo a qualquer crime considerado hediondo ou assim equiparado, acaso não tenha sido cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, como por exemplo o estupro de vulnerável21, tampouco contempla
atos infracionais graves, como o envolvimento em atividades criminosas organizadas, formação de quadrilha
ou bando, associação para a narcotraficância ou tráfico internacional ou interestadual de drogas, dentre outros.
Somente é possível a aplicação de tal medida socioeducativa após a prática reiterada de atos graves.
Abre-se, com a mudança, a possibilidade da pronta intervenção estatal para afastar o adolescente, logo no início, ainda que temporariamente, de influências criminosas.
São atos infracionais graves, assim reconhecidos pelo artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal. Desta maneira, a previsão da possibilidade de aplicação da medida socioeducativa de internação para tais casos preservará a harmonia do ordenamento jurídico.
O ato infracional equivalente ao crime de tráfico de entorpecentes, a depender de suas circunstâncias,
pode se revestir de elevada gravidade. Há adolescente que vende pequena quantidade de entorpecente, mas
também aquele que possui intenso envolvimento com o crime organizado. Infortunadamente são cada vez
mais frequentes os casos de adolescentes que ocupam posições de comando no tráfico.
Vale aqui sublinhar que a citada proposta de modificação legislativa apenas possibilita a internação, caso
seja a medida socioeducativa mais adequada, e não obriga sua fixação.
Para assegurar celeridade do início do processo socioeducativo que melhor atende aos interesses do
jovem ou adolescente, naquilo atinente às disposições recursais, propõe-se o recebimento das impugnações
somente no efeito devolutivo, salvo quando disto puder resultar lesão grave e de difícil reparação.
Objetiva-se, com isso, que a regra nos feitos infracionais seja a imediatidade no cumprimento da medida
aplicada na sentença, com vistas à efetiva ressocialização do adolescente – princípio amplamente reconhecido
pela doutrina especializada.
É cediço que o decurso do tempo compromete o alcance da socioeducação do adolescente. É notório
que esta fase é marcada por mudanças constantes, razão pela qual a efetividade da medida socioeducativa
depende de sua pronta execução, pena de perda da função pedagógica.
Parece-nos necessário, portanto, corrigir a incongruência do sistema atual que atribui efeito suspensivo
às apelações interpostas em face de sentenças que aplicam medida socioeducativa ao adolescente, e permitir
sua execução provisória. A rapidez da intervenção aumenta as chances de recuperação do adolescente, e evita
que a resposta estatal seja tardia e inútil.
Além disso, coíbe-se os recursos com finalidade meramente procrastinatória, o que causa desnecessária
sobrecarga aos tribunais.
Parece-nos que também a Lei nº 12.594/2012 pode e deve ser adaptada a nova dinâmica de proteção
da criança e do adolescente esposada, e da garantia de um processo socioeducativo qualificado e eficiente.
Por isto previu-se, entre os requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de semiliberdade ou internação, a comprovação da existência de unidade ou ala específica para separação dos internos
maiores de dezoito anos – reforçada no art. 17-A proposto –, e a elaboração de um plano de escolarização e
profissionalização.
Na esteira das modificações sugeridas no ECA, as entidades de atendimento, avaliadas pelo Sistema
Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, deverão prestar contas sobre a
oferta de escolaridade e profissionalização, além dos programas, dos resultados da execução das medidas socioeducativas, e do cumprimento das metas dos Planos Individuais de Atendimento (PIA).
A exigência de prévia audiência para substituição da medida por outra, mais gravosa e adequada ao caso,
muitas vezes inviabiliza a socioeducação, já que não raro o adolescente evade, não é encontrado ou simplesmente não atende ao chamado judicial. A eventual substituição da medida socioeducativa deve ser célere para
que se atinja o objetivo de reeducação pedagógica, com a necessária brevidade. A redação proposta assegura
o contraditório, com a manifestação da defesa técnica.
21 O estupro de vulnerável se configura com a prática de qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 (quatorze)
anos, sem o necessário emprego de violência ou grave ameaça. Nesta hipótese, contanto a gravidade do ato e suas consequências
para a vítima sejam inequívocas, e por isso devem ser consideradas para fundamentar a aplicação da medida socioeducativa, não pode
determinar a internação, ante a inexistência de violência ou grave ameaça.
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E entre os direitos dos adolescentes em conflito com a lei, na indesejada hipótese de inexistência de vaga
para o cumprimento de internação, garantiu-se a inclusão em medida de semiliberdade (no lugar da liberdade assistida), excetuados os casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa,
equivalente a crime hediondo ou a este equiparado.
Da perspectiva pedagógica, parece-nos mais adequado que a falta de vaga de internação redunde na
inclusão em semiliberdade, que melhor atende a proporcionalidade com o caso que ensejou aplicação da mais
severa medida socioedicativa, e não a liberdade assistida.
Para as hipóteses de doença mental diagnosticada, opina-se pela possibilidade de que o juiz, respeitados os objetivos terapêuticos do caso, excepcionalmente suspenda ou extinga a medida socioeducativa, e determine tratamento ambulatorial ou internação compulsórios. Nesta última hipótese, o tratamento terá prazo
indeterminado, sujeito a reavaliação a cada seis meses.
Por fim, é proposta a revogação de dispositivos legislativos, com a finalidade de se preservar a coerência
sistêmica, e impedir a subsistência de normas que frustrem os objetivos da lei.
A regra do art. 45, § 2º da Lei nº 12.594/12 afasta a possibilidade de responsabilização de adolescentes que
cometeram atos graves anteriores e impede a aplicação do sistema de ressocialização adequado, o que acarreta
indesejada impunidade e reforça a crença de que menores não são responsabilizados. Ademais, o dispositivo
não inibe a prática de atos infracionais e pode atrair crianças e adolescentes para organizações criminosas.
Determina o artigo 42, § 2º que a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração
da medida não são fatores que justifiquem a não substituição por outra menos grave, e a decisão deve ater-se exclusivamente ao exame da medida e à evolução do adolescente durante o seu cumprimento, conforme
relato da equipe técnica. Noutros termos, se o adolescente, nos primeiros momentos da execução mantiver
bom comportamento – o que equivale a abstenção de atos de indisciplina –, fatalmente será agraciado com a
progressão para medida mais branda, em geral em meio aberto.
Não poderá o promotor de justiça ou o juiz, portanto, sustentar a manutenção de medida mais austera
em razão destes fatores. Eventual conservação da medida somente pode ser fundamentada em elementos posteriores ao início de seu cumprimento e relatados pela equipe técnica. É inaceitável que se vede a observância
de circunstâncias fundamentais do histórico do adolescente, pena de um processo socioeducativo pedagogicamente restrito e defeituoso. Não bastasse, a regra do art. 42, § 2º, está em evidente contradição com a nova
redação dos incisos do art. 121, § 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente proposta pelo presente projeto.
Assim, para a adequação do conjunto normativo ao postulado da proteção integral e aos princípios da
proporcionalidade, verdade real e individualização da medida socioeducativa, bem como para a adaptação às
propostas de alteração do ECA, propõe-se a revogação do artigo 42, § 2º.
Propõe-se, simultaneamente, a revogação: do inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, ante absorção
das figuras ali tratadas pelo disposto nas redações propostas para o art. 40-A da mesma lei, e art. 29, § 3º do
Código Penal; do § 7º do artigo 121 do ECA, ante previsão do § 9º do art. 112, também do Estatuto; e do inciso
I do § 4º do art. 2º da Lei nº 12.850/13, considerando o § 8º proposto ao mesmo dispositivo.
Essas, em breve síntese, são as medidas que contribuirão, a partir de uma alteração normativa sistemática, conjunta e harmônica nas diversas leis que abordam, imediata ou mediatamente, o sistema socioeducativo, com a readequação do regulamento jurídico respectivo, para o aumento da segurança e paz, diminuição
violência e impunidade, bem como para o respeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.
Certo de que meus nobres pares bem aquilatarão a conveniência e oportunidade das medidas legislativas que se pretende implementar, conclamo-os a apoiar a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2015. – Deputado Roberto Alves.
PROJETO DE LEI Nº 3.782, DE 2015
(Do Sr. Lázaro Botelho)
Cria o Registro Nacional de Dispositivos Móveis – RENAD – e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-3210/2015. EM RAZÃO DESTA APENSAÇÃO, DETERMINO QUE A
CDEICS TAMBÉM DEVERÁ SE MANIFESTAR SOBRE O MÉRITO DA MATÉRIA ANTES DA CCTCI.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei cria o Registro Nacional de Dispositivos Móveis – RENAD e dá outras providências.
Art. 2º Incumbe à Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações, criar e manter cadastro atualizado
de dispositivos de comunicação móveis, sob o nome de RENAD – Registro Nacional de Dispositivos Móveis.
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§1º Para efeito desta Lei, entende-se por dispositivo móvel de comunicação: telefones celulares, smartphones, tablets e equipamentos similares.
§2º O RENAD conterá os seguintes dados:
I – número do terminal;
II – número IMEI – International Mobile Equipment Identity;
III – marca e modelo do aparelho;
IV – número de série de outros componentes do aparelho;
V – nome e número do cadastro no Ministério da Fazenda (CPF) do proprietário, no caso de pessoa física;
VI – nome e número do cadastro no Ministério da Fazenda (CNPJ) da proprietária, no caso de pessoa jurídica;
§3º Os dados constantes do cadastro, salvo motivo justificado, deverão ser imediatamente disponibilizados para atender a solicitação da autoridade judicial ou policial.
Art. 3º As fabricantes e importadoras de dispositivos móveis no Brasil ficam obrigadas a informar à Anatel todos os IMEI´s dos terminais que serão colocados à venda no mercado nacional.
Parágrafo único. A ANATEL adotará providências técnicas junto às operadoras de telecomunicações para
impedir que, um terminal com IMEI que não conste da listagem a que se refere o caput, assim como, aparelhos
adulterados, clonados, não homologados ou com certificação não aceita pela Agência utilizem as redes de telefonia celular e de transmissão de dados brasileiras.
Art. 4º A ANATEL oferecerá em seu sítio de Internet funcionalidade de acesso ao RENAD que permita, de
forma segura:
I – ao usuário de serviços de telecomunicações consultar, por meio do CPF e outros dados de segurança, os dispositivos de comunicação móveis ativos em seu nome;
II – ao usuário de serviços de telecomunicações solicitar o bloqueio de dispositivos de comunicação
móveis ativos em seu nome;
III – ao usuário de serviços de telecomunicações comunicar a transferência, com ou sem ônus, a outras pessoas, de dispositivos móveis de comunicação;
IV – às autoridades policiais ou judiciais consultar a situação de dispositivos de comunicação móveis,
por meio de número IMEI ou CPF de cidadãos;
V – às autoridades policiais ou judiciais determinar a localização e bloqueio de dispositivos móveis
de comunicação.
Art. 5º Os estabelecimentos que comercializam dispositivos móveis de comunicação ficam obrigados a
informar à Anatel, no prazo de vinte e quatro horas após executada a compra ou venda, os dados referidos no
art. 2º, sob pena de multa de até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por infração.
Parágrafo único. A multa prevista neste artigo será imposta pela ANATEL mediante procedimento administrativo, e seus recursos financeiros serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, de que trata
a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001.
Art. 6º Os proprietários dos dispositivos móveis que estiverem ativados na data de promulgação desta Lei
poderão ser convocados para fornecimento dos dados necessários ao atendimento do disposto nesta Lei, no prazo
de 90 (noventa) dias, a partir da data da promulgação, prorrogável por igual período, a critério do Poder Executivo.
Parágrafo único. Decorridos os prazos estabelecidos no caput, a ANATEL poderá determinar o bloqueio
dos terminais móveis ativos nas redes das prestadoras de telecomunicações.
Art. 7º As prestadoras que descumprirem o disposto nesta lei estarão sujeitas às penalidades de que trata
a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1.997 – Lei Geral de Telecomunicações.
Art. 8º A ANATEL terá prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta Lei, para cumprimento do disposto no Art. 2º.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Em um país em que o número de aparelhos celulares já é maior que o de habitantes, as ocorrências de
roubos e furtos de celulares e outros tipos de dispositivos móveis atingiram patamares alarmantes, causando
prejuízos a milhões de brasileiros todos os anos. Apenas em São Paulo, dados recentes apontam que esse tipo
de delito aumentou 149,59% em 2014 em comparação a 2013, registrando uma média de 457 roubos por dia,
19 roubos por hora.
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Para tentar se proteger dos prejuízos financeiros, muitos recorrem aos seguros contra roubo, que registraram um forte crescimento na procura. Mas esse tipo de seguro pode representar para o consumidor, um
acréscimo de 20% a 30% no valor do aparelho.
Mesmos os que conseguem arcar com os altos custos dos seguros, não estão livres do maior de todos
os riscos, o de sofrer com a violência utilizada pelos bandidos para roubar os aparelhos. Estudantes, mulheres
e idosos estão entre as principais vítimas das quadrilhas que se especializaram nesse tipo de crime, mas ninguém está livre de ser espancado, esfaqueado, ou até baleado por causa de um celular.
Por ser um objeto pequeno, fácil de esconder e transportar, com alguns aparelhos alcançando valores
superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o roubo de celulares, principalmente os chamados smartphones,
está entre as atividades criminosas mais rentáveis do momento.
Essa alta rentabilidade se deve, principalmente, a facilidade encontrada pelos marginais, para comercializar celulares roubados. É muito fácil encontrarmos vendedores ambulantes, lojas e anúncios na internet
vendendo aparelhos usados, sem nota fiscal ou comprovação de procedência.
Uma das medidas que podem dificultar a comercialização de aparelhos furtados ou roubados consiste
na realização do seu bloqueio, sendo necessário para isso, o número de série, conhecido como IMEI – International Mobile Equipment Identity.
Em 2000, as operadoras criaram o “Cadastro de Estações Móveis Impedidas” (CEMI), com o objetivo de
desestimular o comércio ilegal de aparelhos, ao tornar indisponível a habilitação desses em qualquer prestadora do serviço e em qualquer região do país. Mas fica evidente, pelo crescente aumento do número de furtos
e roubos, que o CEMI não está sendo efetivo para coibir esses crimes.
Pesquisas indicam que em apenas 5% dos registros de furtos e roubos de celulares, a vítima sabe informar o número de IMEI do seu aparelho. A Anatel promete facilitar a vida dos consumidores, permitindo que as
pessoas possam solicitar o bloqueio de aparelhos, através do número do telefone, mas mesmo nos casos em
que o cidadão consegue solicitar o bloqueio do aparelho, bandidos se valem de outros recursos para burlar o
bloqueio e manter o aparelho em funcionamento, recorrendo a programas ou equipamentos que permitem a
mudança do número do IMEI. Na internet, centenas de páginas propõem-se a ensinar como fazê-lo e mesmo
que novas tecnologias tentem dificultar esse processo, outras serão criadas para burlá-lo.
A criação do RENAD – Registro Nacional de Dispositivos Móveis, que estamos propondo, centralizará as informações sobre todos os terminais móveis fabricados, importados ou que entraram legalmente no Brasil. Dessa forma,
a ANATEL poderá garantir, que apenas os dispositivos registrados no RENAD, possam funcionar no território nacional.
Com o RENAD, os crimes de furto e roubo serão desencorajados, pois os aparelhos perderão sua utilidade
e, consequentemente, seu valor de revenda, não sendo possível o seu desbloqueio, mesmo quando utilizadas
técnicas para criação de novo IMIE. O registro no sistema dos números de série de outros componentes dos
aparelhos, como baterias, processadores e telas, que também está previsto no nosso Projeto de Lei, dará à polícia, um importante instrumento no combate ao comércio ilegal de peças, que certamente tenderia a crescer
diante do bloqueio dos aparelhos.
Além de combater os crimes de furto, roubo, receptação e comércio ilegal de peças de dispositivos móveis, o RENAD também auxiliará no combate ao crime de contrabando e falsificação, ao impedir o funcionamento desses aparelhos não registrados.
O RENAD tem ainda, potencial para desencorajar o uso irregular de celulares na prática de outros tipos
de crimes, como os cometidos de dentro dos presídios, permitindo que a polícia possa identificar os donos de
aparelhos apreendidos.
As bases tecnológicas, para a ANATEL criar e manter o RENAD já existem, pois já estão em funcionamento sistemas que cumprem grande parte das exigências previstas no RENAD, como o SIGA (Sistema Integrado
de Gestão de Aparelhos) e o CEMI (Cadastro de Estações Móveis Impedidas).
Diante do exposto, peço o apoio aos nobres Parlamentares desta Casa para a APROVAÇÃO deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2015. – Deputado Lázaro Botelho.
PROJETO DE LEI Nº 3.784, DE 2015
(Do Sr. Pastor Franklin)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre o cômputo de pontos correspondentes à infrações cometidas.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2168/1999.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o cômputo de pontos correspondentes às infrações cometidas.
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Art. 2º O art. 259 da Lei nº 9.503, de 1997, passa a vigorar acrescido do § 3º:
“Art. 259. .................................................................................................................................................................................
I – ...............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º Para infrações médias e leves, o cômputo dos pontos dar-se-á quando da reincidência em infração
da mesma categoria, no período de 12 (doze) meses, a contar da data da primeira infração.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Código de Trânsito Brasileiro tem como principais objetivos o trânsito em condições seguras e a defesa
da vida, sendo desta forma um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema
Nacional de Trânsito (art. 1º, § 2º do CTB).
Apesar de prevista no art. 256 do CTB, a advertência por escrito é ignorada como penalidade por autoridades de trânsito. Sabe-se que a maioria dos órgãos e entidades de trânsito, sob o manto de alegações
absurdas e questionáveis, preferem impor a penalidade de multa ao revés da advertência por escrito, mesmo
porque em nenhum momento há o efetivo julgamento do auto de infração e as notificações de penalidade
são impressas indistintamente, sob os auspícios da informática.
A penalidade de advertência por escrito poderá ser imposta no caso de infração de natureza leve ou média,
passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração, nos últimos doze meses,
quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa.
Observamos que o legislador, privilegiando o caráter educativo da penalidade, previu a advertência por
escrito como alternativa, nas infrações leves e médias, à sanção pecuniária. No entanto, há uma lacuna no que
diz respeito à pontuação atribuída ao prontuário do infrator.
Pequenas infrações categorizadas como leves e médias, além de não serem tratadas pela advertência por escrito, contribuem para o acúmulo de pontos, que podem contribuir para a suspensão do direito de dirigir de vários
motoristas que dependem da habilitação para exercerem suas atividades cotidianas, notadamente profissionais.
Pelo presente projeto, as infrações médias e leves só acarretariam perda de pontos a partir da reincidência em infrações de mesma natureza, no período de doze meses. A medida equivaleria, no que tange à pontuação, à advertência por escrito em termos de penalidade, o que torna o processo punitivo mais aderente aos
princípios que regem nosso direito administrativo.
Tendo em vista a natureza educativa da sanção, o ato administrativo punitivo relativo à prática infracional
de trânsito deve ser precedido de ações que permitam a ciência ao apenado da categoria da infração cometida
e da repercussão, tanto financeira, quanto em termos de pontuação, no caso de reincidência.
Entendemos que o projeto procura corrigir uma lacuna, enfatizando o caráter educativo das penalidades
impostas às infrações médias e leves. Por essa razão, trago à consideração dos ilustres Pares o presente projeto
de lei, na expectativa de sua aprovação.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2015. – Deputado Pastor Franklin, PMB/MG.
PROJETO DE LEI Nº 3.787, DE 2015
(Do Sr. Carlos Henrique Gaguim)
Obriga a colocação de placas em unidades de saúde do Sistema Único de Saúde com informações sobre os médicos que realizam atendimento ao público.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-5636/2013.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei obriga unidades de saúde do Sistema Único de Saúde a colocarem placas com informações sobre os médicos que realizam atendimento ao público.
Art. 2º As unidades de saúde do Sistema Único de Saúde ficam obrigadas a colocarem placas em locais
visíveis com informações sobre os médicos que realizam atendimento ao público.
Parágrafo único. As placas referidas no caput deste artigo devem conter:
I – os nomes dos médicos que estão atendendo na unidade;
II – o horário de atendimento dos médicos;
III – a escala de plantão dos médicos da unidade.
Art. 3º A autoridade gestora do Sistema Único de Saúde regulamentará as penalidades administrativas
decorrentes do descumprimento desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
Esse projeto torna obrigatória a colocação de placas com informações sobre os médicos que realizam
atendimento ao público nas unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
A medida proposta é de execução factível e amplia a transparência para os usuários do SUS sobre informações fundamentais para que recebam um atendimento de qualidade.
São numerosas as queixas dos usuários do SUS a respeito de longas filas para atendimento de suas necessidades de saúde em todo o País. A divulgação dos nomes dos médicos que estão atendendo nas unidades,
bem como de seus horários e escalas de plantão, permitirão um maior controle por parte da sociedade sobre
a adesão dos profissionais aos seus horários de trabalho.
Desse modo, essa proposição contribui para o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo SUS. Assim,
solicito o apoio dos nobres Deputados para aprovar esse projeto nesta Casa.
Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2015. – Deputado Carlos Henrique Gaguim.
PROJETO DE LEI Nº 3.789, DE 2015
(Do Sr. Carlos Henrique Gaguim)
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a inclusão do ensino de Educação Ambiental a partir do 6º ano do Ensino
Fundamental até o término da Educação Básica
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-542/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 10º:
“Art. 26. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 10. O ensino da Educação Ambiental como disciplina deve ser obrigatório a partir do 6º ano do
Ensino Fundamental até o término da Educação Básica, visando ao aprofundamento dos princípios
de sustentabilidade.” (NR)
Art. 2º Os sistemas de ensino terão o prazo de 1 (um) ano para implantar o disposto no art. 1º.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Nosso País é o quinto maior em extensão territorial, com 5,7% da superfície emersa da Terra e quase a
metade (47,3%) da área da América Latina. É detentor de um diverso e riquíssimo patrimônio natural, sendo
classificado como um dos países mais “megadiversos” do mundo, que são aqueles com maior diversidade na
fauna e na flora. Esse tesouro impõe ao Brasil grande responsabilidade na preservação, na defesa, na gestão e
no uso sustentável desse patrimônio natural, como legado para as gerações futuras.
Por muito tempo, o paradigma que dominou a sociedade brasileira foi o da predação dos recursos
naturais e exclusão metódica e contínua da biodiversidade. Apenas na segunda metade do século XX – e
sob pressão dos efeitos adversos da ocupação desordenada do solo e também do clamor internacional – a
legislação protetiva do meio ambiente começou a ser aperfeiçoada e os mecanismos de fiscalização implementados.
Para efetuar essa conscientização e gerar uma cidadania engajada é fundamental que nossos jovens
possam aprender sobre Educação Ambiental nas bases científicas que somente a escola pode oferecer.
O art. 225, VI, da nossa Constituição Federal de 1988, estabelece que para se assegurar a efetividade do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é necessário “promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.
Por sua vez, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, ao
dispor sobre o currículo da educação básica no art. 26, §7º, já estabelece que “os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios”.

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

269

Contudo, achamos por bem enfatizar a obrigatoriedade do estudo científico da Educação Ambiental
como uma disciplina mesma, dada a sua importância para que nossos jovens sejam realmente protagonistas
de um planeta sustentável, único legado digno que podemos deixar para as futuras gerações.
Em face do exposto, solicitamos o apoio dos Nobres Pares para a APROVAÇÃO da presente matéria, como
veículo adequado para possibilitar uma educação que não seja divorciada do mundo real no qual os alunos
precisarão se desenvolver como pessoa consciente e crítica.
Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2015. – Deputado Carlos Henrique Gaguim.
PROJETO DE LEI Nº 3.791, DE 2015
(Do Sr. Wilson Filho)
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para medicamentos
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-1097/2011.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o tratamento tributário atribuído a medicamentos pela legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Art. 2º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os medicamentos, classificados nas
posições NCM 30.03 e 30.04 da Tabela do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto 7.660, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Muito embora os medicamentos estejam desonerados do IPI pela adoção da alíquota zero, não há impedimento legal que impeça o aumento de sua incidência, em até trinta pontos percentuais, por ato do Poder
Executivo, com vistas a regular demanda ou ajustar a tributação do imposto.
Caracterizado como instrumento regulador da política econômica do governo, o IPI é, no entanto, regido pelo princípio da seletividade da tributação em função da essencialidade do produto, o que faz com que o
imposto incida mais pesadamente sobre bens supérfluos e mais suavemente sobre bens essenciais.
A isenção, entretanto, garante de forma permanente a desoneração, só podendo ser alterada por outra
lei, em atendimento ao princípio da legalidade.
A presente proposição não tem implicação orçamentária e financeira, uma vez que a decorrente renúncia de receita tributária já se encontra computada pela desoneração vigente.
Considerando que a impossibilidade de acesso aos medicamentos, pelo preço escorchante com que são
apresentados, impede o direito à própria vida, contamos com o apoio dos nobres Pares para aprovação deste
projeto de lei e exortamos as administrações tributárias estaduais a seguiram o mesmo caminho, isentando
os remédios também do ICMS.
Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2015. – Deputado Wilson Filho.
PROJETO DE LEI Nº 3.794, DE 2015
(Do Sr. Ronaldo Carletto)
Obriga a instalação de espaços específicos para a amamentação em locais de grande circulação e concentração de pessoas.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-7075/2014.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei obriga a instalação de espaços específicos para a amamentação em locais de grande circulação e concentração de pessoas.
Art. 2º As estações rodoviárias e ferroviárias, os portos, aeroportos, centros comerciais, estádios e ginásios esportivos, hotéis, templos e outros locais com concentração ou circulação de pessoas igual ou superior a
2.000 (duas mil) por dia são obrigados a manter espaço específico para a amamentação.
§1º A obrigação definida no caput se estende às sedes de eventos de qualquer natureza, cuja previsão
de concentração ou circulação de pessoas seja igual ou superior a 2.000 (duas mil) por dia.
§ 2º Entende-se por espaço específico para a amamentação o ambiente reservado que disponha de assentos confortáveis e de mesas laterais de apoio, de lavatório e de equipamento para a higienização de mãos,
devendo ser instalado em condições suficientes para a realização higiênica e segura da amamentação, de acordo com a regulamentação.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua publicação.
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Justificação
O Projeto de Lei trata de adequar o equipamento urbano à prática da amamentação, ato da maior importância na promoção da saúde, segundo inúmeros dados de inúmeras instituições de credibilidade nacional
e internacional.
Segundo o artigo “Proteção Legal à Amamentação, na Perspectiva da Responsabilidade da Família e do
Estado no Brasil”22, publicado, em 2013/2014, na Revista de Direito Sanitário da Universidade de São Paulo:
A influência de variáveis sociais, econômicas e educacionais sobre o tempo de amamentação e seu impacto sobre os índices de desnutrição e mortalidade infantil é reportado nos documentos internacionais.
Em todo o mundo morrem, a cada ano, mais de 10 milhões de crianças menores de cinco anos por causas
evitáveis. No Brasil, esse índice encontra-se em torno de 20,7 óbitos por mil nascidos vivos por ano. Dentre as diversas intervenções de caráter preventivo e terapêutico, com elevada eficácia e custo reduzido,
está o aleitamento materno.
O artigo segue afirmando que:
A garantia do direito à amamentação da criança impõe ao Estado, igualmente, a obrigação de prover
condições para que o aleitamento se dê, com segurança, higiene e dignidade, resguardado de todas as
formas de violência e discriminação contra a nutriz.
O Brasil conta com um amplo arcabouço normativo de proteção direta e indireta à amamentação. A
Constituição de 1988 inovou, no sistema jurídico-constitucional brasileiro, ao enunciar expressamente
a amamentação como direito fundamental e ao conferir à saúde o caráter universal e prestacional. A incorporação dos diplomas internacionais de direitos humanos, com força constitucional e aplicabilidade
imediata, bem como a definição da dignidade humana como núcleo do sistema de direitos fundamentais no Brasil, são marcos dessa rede de proteção legal à amamentação.
Por fim, conclui o artigo:
O direito à amamentação constitui, pois, um direito ao cuidado em família, expressão de acolhimento e
de afirmação do desenvolvimento do novo membro recebido na instância afetiva. Cabe ao Estado, como
corresponsável pela criança, manter a garantia desse cuidado tanto no plano das políticas quanto no
plano legislativo.
Tramitam já na Casa projetos de lei que proíbem o constrangimento ao ato da amamentação em locais
públicos e que obrigam a instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos federais.
A presente proposição tem o objetivo de estender essa obrigação a locais de alta concentração e circulação
de pessoas, completando a política pública relacionada aos equipamentos urbanos de apoio à amamentação.
Esperamos que a proposição receba o apoio dos Nobres Pares, sendo bem-vindas propostas que visem
o seu aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, 01 de dezembro de 2015. – Deputado Ronaldo Carletto.
PROJETO DE LEI Nº 3.795, DE 2015
(Do Sr. Ezequiel Teixeira)
Altera a redação dos artigos 32 e 36 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional), para inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos
ensinos fundamental e médio.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2805/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 32 e 36 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32. ....................................................................................................................................................................................
§5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, disciplina que busque o desenvolvimento de atividades para conscientização e prevenção contra a violência no âmbito das relações
familiares, tendo como diretriz, inclusive, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, além do conteúdo
22 http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/viewFile/75649/79186, acessado em 30 de novembro de 2015.
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que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado.
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 36. ....................................................................................................................................................................................
IV – Serão incluídas a disciplina com conteúdo que trate da conscientização e prevenção contra a violência no âmbito das relações familiares, tendo como diretriz, inclusive, a Lei 11.340, de 7 de agosto
de 2006, a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio.
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Lei 11.340/2006), também conhecida como
Lei Maria da Penha, trata-se de uma resposta às incansáveis lutas dos movimentos em defesa das mulheres.
O referido diploma legal criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição da República de 1988, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República
Federativa do Brasil.
A Lei ainda dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Passados 9 anos da entrada em vigor da lei 11.340/2006, dados, recentes, do Governo Federal demonstram que 56% da população conhecem um homem que já agrediu uma parceira.
Igualmente, a pesquisa realizada pelo Governo Federal revelou um aumento na ocorrência de crimes
contra as mulheres nos últimos 5 anos, ou seja, a edição da Lei Maria da Penha, não teve o condão de reduzir
os vergonhosos dados da violência contra a mulher.
Insta dizer, ainda, que parcela relevante da população, insiste em afirmar que a agressão contra a mulher
no âmbito da relação familiar, não deveria ser crime.
Portanto, a inclusão da matéria na grade do ensino fundamental e ensino médio, revela-se de extrema
importância para a conscientização e prevenção para as futuras gerações.
O objetivo desse projeto é expandir a noção dos estudantes sobre o tema, ensinando-lhes sobre os direitos constitucionais e legais das mulheres vitimas, bem como, implementar politica pública capaz de atender
aos princípios da Lei 11.340/2006.
Desta forma, certo da compreensão dos nobres pares sobre a relevância deste projeto de Lei, espero o
apoio de Vossas Excelências em sua rápida aprovação.
Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2015. – Deputado Ezequiel Teixeira, PMB/RJ.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos
e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
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§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades
indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação
da aprendizagem ou em situações emergenciais.
§ 5o O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto
da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído
pela Lei nº 11.525, de 2007).
§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino
fundamental. (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011).
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:
I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das
artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento
de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;
II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição.
IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino
médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008)
§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final
do ensino médio o educando demonstre:
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.
.........................................................................................................................................................................................................................
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do
§ 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei
de Execução Penal; e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e
proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Art. 2o Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

273

§ 1o O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no
âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 2o Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício
dos direitos enunciados no caput.
Art. 4o Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
PROJETO DE LEI Nº 3.813, DE 2015
(Do Sr. Herculano Passos)
Obriga as empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de garrafas de tereftalato de
polietileno (PET) ou plásticas em geral a desenvolver programas de reciclagem, reutilização
ou reaproveitamento desses produtos.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-3548/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°As empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de garrafas PET (fabricadas com tereftalato
de polietileno) ou plásticas em geral ficam obrigadas a criar e manter programas de reciclagem, reutilização
ou reaproveitamento desses produtos, dando-lhes destinação final adequada a fim de se evitarem danos ao
meio ambiente.
§ 1° Para efeitos desta lei, considera-se reciclagem todo processo de transformação de um produto em
um novo produto útil, através de processos químicos.
§ 2° Entende-se por reaproveitamento, para efeitos desta lei, a utilização de um produto de maneira diversa daquela para a qual foi destinado originariamente.
§ 3° Compreende-se por reutilização, para efeitos desta lei, a utilização de um produto, com o mesmo
propósito, por mais de uma vez.
Art. 2° As empresas enquadradas no “caput” do artigo 1º ficam obrigadas a inserir nos rótulos de suas
embalagens, mensagens sobre a correta destinação final daquela embalagem e os danos que elas podem
causar ao meio ambiente.
Art. 3° As empresas mencionadas no “caput” do artigo 1º colocarão à disposição do público lixeiras apropriadas, além de proporcionar serviços de coleta de garrafas PET ou plásticas em geral, bem como informações
sobre os programas desenvolvidos.
Art. 4° A empresa que violar ou, de qualquer forma, concorrer para a violação do disposto nesta lei estará
sujeita a multa a ser regulamentada pelo órgão competente.
Art. 5° As empresas descritas no artigo 1º têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da
regulamentação desta lei para desenvolver os programas por ela previstos.
Art. 6º O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, regulamentará esta Lei.
Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Este projeto foi elaborado de forma a efetivar o direito que todos os cidadãos possuem a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que possa proporcionar melhor qualidade de vida e saúde. Portanto, como
membros desta Casa de Leis, é nosso dever buscar soluções que visem à proteção do ecossistema em que vivemos, bem como à criação de medidas com vistas ao uso racional dos recursos naturais.
Os problemas decorrentes de produtos plásticos vão desde o seu processo de fabricação até sua destinação final. Durante a sua fabricação, ocorre a produção de algumas substâncias que integram o grupo dos
chamados poluentes orgânicos persistentes – POPs.
Estas são substâncias biocumulativas, ou seja, não são eliminadas pelos organismos vivos que as absorvem nem são dissolvidas facilmente pelo meio ambientes, sendo extremamente prejudiciais à saúde humana
e causa de diversas doenças, inclusive câncer.
A disposição inadequada de garrafas PET ou plásticas em geral em vias urbanas tem efeitos catastróficos,
entre eles o entupimento de canais e bueiros, acarretando grandes enchentes.
Quando o material plástico é depositado em lixões, os principais problemas ocasionados estão ligados
à sua queima indevida e sem controle, gerando substâncias altamente tóxicas que se propagam rapidamente
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pelo meio ambiente, e ao fato de que os resíduos plásticos dificultam o processo de decomposição de materiais biologicamente degradáveis, uma vez que criam camadas impermeáveis prejudiciais às trocas de líquidos
e gases gerados no processo de biodegradação da matéria orgânica.
Assim sendo, é imprescindível a elaboração de uma legislação mais rígida que garanta a disposição correta, não apenas desse tipo de material como também de qualquer outro que, de alguma forma, contribua
para o desequilíbrio do ecossistema.
Este projeto tem como objetivo conscientizar os cidadãos de que os menores atos praticados no cotidiano podem ter impactos irreparáveis sobre o meio ambiente, prejudicando, principalmente, as futuras gerações.
Além de garantir que as empresas envolvidas nos processos de produção, distribuição e envasamento daqueles
produtos promovam programas que lhes dêem destinação final ecologicamente correta.
Diante desse quadro, este projeto revela-se de grande importância social, ambiental, econômica e cultural.
Por esses motivos, contamos com o apoio de nossos pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2015. – Deputado Herculano Passos, PSD/SP.
PROJETO DE LEI Nº 3.817, DE 2015
(Do Sr. Sérgio Reis)
Confere ao Município de Tatuí, no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional da Música.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE CULTURA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Município de Tatuí, no Estado de São Paulo, fica declarado ‘Capital Nacional da Música’.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A cidade de Tatuí, no Estado de São Paulo, apresenta uma longa e significativa história no campo da música, representada sobretudo pela tradição das bandas de música. Por causa disto, o Município foi, nos anos 50,
escolhido para sediar a primeira escola de música mantida pelo Governo do Estado de São Paulo.
Nas primeiras décadas do século XX, Tatuí experimentou uma fase de grande desenvolvimento econômico ligado às tecelagens. A cidade recebeu novos habitantes de diversas partes do Estado e toda a vida social,
incluindo a musical, foi incrementada. Daí que o Município foi, nos anos 50, escolhido para sediar a primeira
escola de música mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, com base em um projeto nos moldes do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e da Escola Nacional de Música, no Rio de Janeiro.
A criação da escola foi proposta na Assembleia Legislativa em dezembro de 1950, e sancionada pelo então
governador Lucas Nogueira Garcez (1951-1955) em abril de 1951. Fundado em 1954, o Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí é uma das ações do âmbito cultural mais bem sucedidas do País.
O título de “maior escola de música da América Latina” veio-lhe no ano de 1976, quando o Conservatório de
Tatuí ganhou importante contribuição do empresário José Mindlin – a doação de instrumentos para a escola, fazendo com que esta passasse a ser conhecida como a “maior da América Latina”, à época. Outra importante doação
ocorre em 1981, com a cessão, pelo empresário Wanderley Bocchi, do terreno onde hoje está construída a escola.
Maestros da estatura de um Joachim Koellreuter passaram pela direção do Conservatório. Em 2006, a administração do Conservatório de Tatuí deixou de ser diretamente subordinada ao Estado, passando a ser gerenciada
por uma Organização Social (OS), ano que também marcou a inauguração de um polo do Conservatório de Tatuí
em São José do Rio Pardo, cidade importante ao norte do Estado de São Paulo, com mais de 50 mil habitantes.
Assim é que, desde a sua fundação, a importância do Conservatório de Tatuí fez com que a cidade passasse a ser conhecida e associada à música em todo o Brasil, e não por acaso: além de alunos do Estado de
São Paulo, a instituição recebe estudantes de dezenas de Estados brasileiros e também do exterior. E não por
acaso, portanto, tal fato foi oficializado em 2007 por uma lei estadual, que tornou Tatuí “Capital da Música” do
Estado de São Paulo (Lei nº 12.544, de 30 de janeiro de 2007, a partir de projeto de lei nº 676/2004, do Deputado Waldir Agnello – PTB/SP).
Portanto, apresentamos nesta Casa este projeto de lei que visa a concessão do título de Capital Nacional
da Música à cidade de Tatuí. Acreditamos que esta honraria contribuirá para promover o excelente trabalho de
formação e difusão musical daquela cidade no Brasil e representará para o povo daquela localidade, os alunos
e professores do Conservatório de Tatuí uma justa oportunidade de reconhecimento de sua importância para
a cultura brasileira.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2015. – Deputado Sérgio Reis.
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PROJETO DE LEI Nº 3.818, DE 2015
(Do Sr. Miguel Lombardi)
Dá nova redação ao inciso II, do § 1º, do art. 215, do Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, para determinar que o reconhecimento da identidade seja feito através de biometria
a ser confrontada com o banco de dados do Instituto Nacional de Identificação.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II, do § 1º, do art. 215, do Código Civil – Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 215. ...................................................................................................................................................................................
§ 1o ............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
II – reconhecimento da capacidade e da identidade das partes e de quantos hajam comparecido ao
ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas, através de biometria a ser confrontada com o banco de dados do Instituto Nacional de Identificação;
.......................................................................................................................................................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Nobres pares, com o intento de que o valioso e relevantíssimo trabalho que os tabeliões notariais realizam, se aperfeiçoe cada vez mais, emprestando indispensável segurança jurídica aos atos por eles praticados,
apresentamos a presente proposição para incluir na redação do art. 215, § 1º, incido II, do Código Civil (Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002) a identificação por biometria das partes que comparecem aos cartórios para
lavrar uma escritura pública por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas, a ser confrontada
com o banco de dados do Instituto Nacional de Identificação.
A medida segue a atual e relevantíssima politica de informatização dos serviços públicos que, ao mesmo
tempo, não só garante maior agilidade aos serviços prestados à população como também maior segurança e
exatidão.
Nos dias de hoje esta mesma revolução trazida pela informatização – indispensável, benéfica e sem retorno, reconheçamos –, por infortúnio, também colocou nas mãos de pessoas mal intencionadas instrumentos que antes não estavam ao alcance de todos. Possibilitou-se assim a cópia e a contrafação de quaisquer
documentos com imensa facilidade. Por isso, a quase perfeita falsificação documental – não identificável a
olho nu – acabou por se tornar um grande risco para a população em geral e para quem, por dever legal, tem
a obrigação de identificar as partes que comparecem em cartório para a lavratura de uma escritura pública e
garantir-lhes segurança jurídica.
Neste diapasão, só o recurso às mesmas maravilhas da informática que permitem aos falsários hodiernos produzirem documentos insuspeitos a quem não tem os mesmos recursos e conhecimentos de um expert
no assunto pode evitar que eles tenham sucesso em suas empreitadas produzindo inúmeros prejuízos às suas
vítimas e aos cartorários e tabeliães que, por essa razão, acabam se vendo injustamente envolvidos em processos judiciais cíveis e criminais.
A identificação biométrica das partes e a sua confrontação com o banco de dados do Instituto Nacional
de Identificação garante segurança nacional.
Informa a Comunicação Social do Serpro em sua página na internet que, desde junho de 2010, a Polícia
Federal já efetuou cerca de 10 prisões em flagrante de indivíduos que tentavam solicitar o passaporte brasileiro utilizando identidade falsa.
Esclarece ainda aquele órgão de comunicação do Serpro que “A ação da PF só foi possível devido a integração automática do Sistema Nacional de Passaportes (Sinpa) e do Sistema Automatizado de Identificação de
Impressões Digitais (AFIS), realizada pelo Serpro. De acordo com Cristina Fiuza, da área de clientes do Serpro, um
dos principais objetivos da integração dos sistemas foi garantir mais segurança, uma vez que o reconhecimento
biométrico dificulta a emissão de documentos por falsários e facilita a detecção de estrangeiros que buscam obter
fraudulentamente a nacionalidade brasileira, ou de indivíduos procurados pela Justiça que assumem falsa identidade. “Com essa evolução, o Departamento de Polícia Federal (DPF) terá uma base centralizada de impressões digitais,
não havendo redundância de informações”, afirma Fiuza. O Sistema é utilizado em todas as delegacias e postos de
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emissão do DPF no Brasil, totalizando 137 localidades, com uma média de 7 mil documentos emitidos por dia. Como
funciona? As impressões digitais coletadas no processo de confirmação de solicitação do passaporte no Sinpa são
encaminhadas ao AFIS, no Instituto Nacional de Identificação (INI) em Brasília. O AFINS realiza milhões de comparações com as impressões presentes no banco de dados e revela as possíveis duplicidades. Estas são analisadas e
a autoridade responsável é comunicada por meio de um laudo papiloscópico. O Sinpa recebe retorno automático
do AFIS e disponibiliza as informações de divergências para que os agentes de atendimento e supervisores possam
tomar as ações pertinentes. O AFIS é uma importante base de dados que fornece informações biométricas. Ele compara uma impressão digital com impressões previamente arquivadas no banco de dados. O sistema é utilizada pelo
INI desde 2004 e acrescentou novas possibilidades aos serviços, como pesquisa ágil no banco com milhões de datilogramas; pesquisas, mesmo sem a existência de suspeitos; trabalho com casos específicos; melhoria de imagens
e simulações diversas; armazenamento de impressões papilares de criminosos sem a identidade conhecida (para
futuras verificações); desarquivamento de casos antigos sem solução; entre outras.”
Note-se que, além de tudo, o uso do banco de dados do Instituto Nacional de Identificação pelos tabeliães pode também vir a contribuir com as autoridades federais e estaduais na repressão ao crime, ajudando
a localizar pessoas procuradas pela polícia, precavendo o cometimento de crimes por falsários e ajudando a
prendê-los em flagrante no exato momento em que se valerem de documentos públicos de identidade falsificados perante os tabelionatos.
O só lembrar-se de apenas alguns dos benefícios que podem decorrer da presente proposição é suficiente para demonstrar o quão relevante é a aprovação da presente proposição para a segurança nacional e
para a segurança jurídica daqueles que, por determinação legal ou por sua própria discrição, se dirigem a um
tabelionato para lavratura de uma escritura pública.
Neste passo, em face de todos relevantes os motivos aqui declinados, conto com os nobres pares na votação e aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2015. – Deputado Miguel Lombardi.
PROJETO DE LEI Nº 3.821, DE 2015
(Do Sr. Takayama)
Dispõe sobre a possibilidade de reposição de aula por meio de aulas de telecentro em períodos de greve escolar
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurado aos alunos que durante os períodos de greve dos professores as aulas sejam ministradas por meio de telecentros e de videoconferências, e de modo semipresencial.
Art. 2º Os professores têm direito a greve, sendo, no entanto, vedada a paralisação total por ser a educação serviço essencial a população, devendo ser destacado contingente para atender a demanda mínima de
30%(trinta por cento).
Art. 3º Durante o período de greve não serão aplicadas provas ou avaliações educacionais, sendo que
o conteúdo ministrado via telecentros será utilizado para a elaboração de avaliações no momento oportuno.
Art. 4º Os entes da federação em suas esferas de atuação equiparão as escolas para fornecimento de aulas por meio de telecentros e videoconferências.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O direito a greve deve ser assegurado a todas as categorias, no entanto, o debate que está sendo travado
nesta proposição é o direito essencial do cidadão de ter seus direitos atendidos.
Quando há greve de professores, em especial, verifica se que na maioria das vezes as crianças e adolescentes saem muito prejudicados por há a interrupção do processo de aprendizado, além do atraso no calendário escolar. Os professores também ficam penalizados após a greve por terem que repor matérias muitas
vezes de forma célere e sem as condições necessárias de aprendizado.
A realidade é que o aprendizado deve ser acompanhado de uma sequência que garanta a sua continuidade e maximize seus resultados. Note se que nunca se poderá substituir um professor em sala de aula, no entanto, permitir que a tecnologia da informação seja utilizada pelos alunos permitirá que não haja a interrupção
do ensino, e, por conseguinte haja a redução do processo educacional da formação das crianças e adolescentes.
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O presente projeto é indicativo e visa possibilitar que as entidades de ensino que mantenham sua grade
curricular em dia em situações de greve.
As crianças, adolescentes e jovens fazem parte de uma parcela social vulnerável, e em formação, e que
serão a força de trabalho, de produção intelectual do futuro da sociedade, sendo que todo rompimento do
ensino e da formação deve ser minimizado, por esta razão mostra se tão relevante o presente projeto.
Ante o exposto, peçonha apoio dos nobres pares para aprovar o presente projeto, e em face da relevância do tema requeremos o apoio dos nobres pares para aprovar a presente proposição.
Sala da Comissão, em 02 de dezembro de 2015. – Deputado Takayama, PSC/PR.
PROJETO DE LEI Nº 3.832, DE 2015
(Do Senado Federal)
PLS nº 451/2015
Ofício nº 1820/2015 SF
Acrescenta artigos à Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, para dispor sobre a revista pessoal nas unidades de internação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD). APENSE-SE A ESTE A(O)PL-404/2015 E SEUS
APENSADOS.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 67-A. A revista pessoal é obrigatória no acesso às unidades de internação para todo aquele que
for manter contato direto ou indireto com adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, ou que ingressar para prestar serviço, mesmo que exerça cargo ou função pública necessária
à segurança das unidades de privação de liberdade, e será realizada com respeito à dignidade humana, sendo vedada qualquer forma de desnudamento, de introdução de objeto na pessoa e de
tratamento desumano ou degradante.
§ 1º A revista pessoal deverá ocorrer mediante o uso de equipamento eletrônico detector de metais,
aparelho de raios X ou similar, ou ainda manualmente, preservando-se a integridade física, psicológica e moral da pessoa revistada, vedado o desnudamento, total ou parcial.
§ 2º Considera-se revista manual a inspeção realizada mediante contato físico da mão do agente
público competente com a roupa da pessoa revistada, sendo vedados o desnudamento total ou parcial, o uso de espelho e a exigência de esforço físico repetitivo, bem como a introdução de quaisquer
objetos nas cavidades corporais da pessoa revistada.
§ 3º A retirada de calçados, de casacos e similares e de acessórios não caracteriza o desnudamento.
§ 4º A revista manual será realizada por servidor habilitado e do mesmo sexo da pessoa revistada.
§ 5º A revista manual será realizada de forma individual e, caso a pessoa a ser revistada assim o deseje, poderá ser realizada em sala apropriada apartada do local da revista eletrônica e sem a presença de terceiros.
§ 6º A revista pessoal em criança ou adolescente será realizada com respeito ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, sendo vedada a revista sem a presença e o acompanhamento de responsável.”
“Art. 67-B. Admitir-se-á a realização de revista manual quando:
I – o estado de saúde ou risco à integridade física impedir que a pessoa a ser revistada se submeta
a determinados equipamentos de revista eletrônica; ou
II – após a realização da revista eletrônica, subsistir fundada suspeita de porte ou posse de objeto,
produto ou substância cuja entrada seja proibida.
§ 1º Os casos previstos no inciso I deverão ser comprovados mediante atestado ou laudo médico ou
registro de identificação de uso de aparelho médico.
§ 2º O atestado ou laudo médico previsto no § 1º deverá ser expedido em até 180 (cento e oitenta)
dias antes da visita, exceto quando atestar enfermidade permanente.”
“Art. 67-C. Caso a suspeita de porte ou posse de objeto, produto ou substância cuja entrada seja
proibida persista após o uso de equipamento eletrônico ou a realização de revista manual, ou caso

278

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

o visitante não queira se submeter a esta, a visita poderá ser realizada no parlatório ou em local assemelhado, desde que não haja contato físico entre o visitante e o adolescente custodiado.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, será lavrada ocorrência em documento próprio com a assinatura do agente público responsável, do visitante e de 2 (duas) testemunhas, entregando-se cópia
ao interessado.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 6 (seis) meses de sua publicação oficial.
Senado Federal, em 2 de dezembro de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 3.833, DE 2015
(Do Senado Federal)
PLS nº 103/2015
Ofício nº 1821/2015 SF
Altera o art. 14 da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005,
para dispor sobre o Projovem Campo Saberes da Terra.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL; EDUCAÇÃO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 14. ....................................................................................................................................................................................
§ 1º O Projovem Campo – Saberes da Terra promoverá também a formação técnica inicial em empreendedorismo rural por meio de arco ocupacional específico.
§ 2º A formação de que trata o § 1º terá como eixo a disseminação de conteúdos diretamente relacionados à vida no campo e aos empreendimentos rurais, com o objetivo específico de motivar e
desenvolver competências empresariais, mediante a introdução de instrumentos gerenciais de planejamento, organização e controle do empreendimento rural.
§ 3º Os jovens rurais formados na forma dos §§ 1º e 2º receberão a certificação de Jovem Empreendedor Rural – Nível I.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 2 de dezembro de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 288, DE 2015
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)
Susta os efeitos do contingenciamento de recursos do Tribunal Superior Eleitoral
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 DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos do Ofício Interministerial nº 387/SE/MP/MF, de 20 de novembro de 2015,
que estabeleceu o contingenciamento dos recursos da Justiça Eleitoral.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Segundo o ato praticado pelo Poder Executivo Federal, ficam contingenciados valores para a Justiça Eleitoral, que somam R$ 428.739.416,00, o que prejudicará a aquisição e manutenção de equipamentos necessários
para a execução do pleito eleitoral de 2016.
Este bloqueio no orçamento compromete severamente vários projetos do TSE e dos Tribunais Regionais
Eleitorais (TREs).
O impacto maior reflete no processo de aquisição de urnas eletrônicas, com licitação já em curso e imprescindível contratação até o fim do mês de dezembro, com o comprometimento de uma despesa estimada
em R$ 200.000.000,00.
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O presente ato é um atentado ao Estado Democrático de direito, bem como ao processo eleitoral transparente e célere, proporcionado pela urna eletrônica, sendo eivado de inconstitucionalidade, sobretudo diante da existência de outras despesas que podem ser objetos de corte orçamentário e que não atentem contra
a democracia.
Diante do exposto, requer a sustação dos efeitos do Ofício Interministerial nº 387/SE/MP/MF, de 20 de
novembro de 2015, por ser inconstitucional o ato perpetrado pelas autoridades que o sancionaram.
Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2015. – Deputado Luiz Carlos Hauly, PSDB/PR.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 289, DE 2015
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
TVR nº 3/2015
Mensagem nº 340/2015
Aviso nº 405/2015 – C. Civil
Aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação Progressista de Radiodifusão
Comunitária Sonora de lgarapé do Meio para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de lgarapé do Meio, Estado
do Maranhão.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09/90 – CCJR)
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante da Portaria do Ministério das Comunicações nº 96, de 20 de fevereiro
de 2015, que renova, a partir de 31 de julho de 2013, a autorização outorgada à Associação Progressista de
Radiodifusão Comunitária Sonora de lgarapé do Meio para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de lgarapé do Meio, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 3 de dezembro 2015. – Deputado Fábio Sousa, Presidente.
TVR Nº 3, DE 2015
(Mensagem nº 340/2015)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 96, de 20 de fevereiro de 2015, que renova a autorização outorgada à Associação Progressista de Radiodifusão
Comunitária Sonora de lgarapé do Meio para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de lgarapé do Meio, Estado
do Maranhão.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal,
a Presidência da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que renova a autorização outorgada à Associação Progressista de Radiodifusão Comunitária Sonora de lgarapé do Meio para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, do art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a outorga e renovação de serviço de radiodifusão comunitária é
regulada pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e pelo Decreto nº 2.615, de 1998. O Poder Executivo informa que a documentação para o processo de renovação apresentada pela Associação Progressista de Radiodifusão Comunitária Sonora de lgarapé do Meio, executante de serviço de radiodifusão comunitária, encontra-se de acordo com a prática legal e documental atinente ao processo renovatório, com base nos documentos
juntados aos autos.
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A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve basear-se no Ato Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada a documentação, constatamos que foram atendidos todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares,
motivo pelo qual somos pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, em 24 de novembro de 2015. – Deputado Paulão, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2015
Aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação Progressista de Radiodifusão
Comunitária Sonora de lgarapé do Meio para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de lgarapé do Meio, Estado
do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato constante da Portaria do Ministério das Comunicações nº 96, de 20 de fevereiro
de 2015, que renova, a partir de 31 de julho de 2013, a autorização outorgada à Associação Progressista de
Radiodifusão Comunitária Sonora de lgarapé do Meio para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de lgarapé do Meio, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 24 de novembro de 2015. – Deputado Paulão, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputado Paulão, à TVR nº 3/2015, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Fábio Sousa – Presidente, Sandro Alex, Jorge Tadeu Mudalen e Eduardo Cury – Vice-Presidentes, Afonso Motta, Ariosto Holanda, Bilac Pinto, Cabuçu Borges, Fabio Reis,
Flavinho, Gilberto Nascimento, Jefferson Campos, Jhc, João Derly, Luciana Santos, Luiz Lauro Filho, Luiza Erundina, Marcelo Aguiar, Marcos Soares, Missionário José Olimpio, Pastor Franklin, Paulão, Paulo Henrique Lustosa, Renata Abreu, Roberto Alves, Rômulo Gouveia, Ronaldo Martins, Ronaldo Nogueira, Tia Eron, Vitor Lippi,
William Woo, Alexandre Valle, Antonio Bulhões, Carlos Gomes, Goulart, João Daniel, João Fernando Coutinho,
José Rocha, Josué Bengtson, Júlio Cesar, Paulo Foletto e Sóstenes Cavalcante.
Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Fábio Sousa, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 290, DE 2015
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
TVR nº 14/2015
Mensagem nº 341/2015
Aviso nº 406/2015 – C. Civil
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Tiradores e Descascadores de Coco do Município de Piaçabuçu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Piaçabuçu, Estado de Alagoas.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09/90 – CCJR)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria do Ministério das Comunicações nº 462, de 05 de junho
de 2014, que autoriza a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Tiradores e Descascadores de Coco
do Município de Piaçabuçu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Piaçabuçu, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 3 de dezembro de 2015. – Deputado Fábio Sousa, Presidente.
TVR Nº 14, DE 2015
(Mensagem nº 341/2015)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 462, de 05 de junho de 2014, que outorgar autorização à Associação Comunitária dos Pequenos Produtores
Tiradores e Descascadores de Coco para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Piaçabuçu, Estado de Alagoas.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal,
a Presidência da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza à Associação Comunitária dos
Pequenos Produtores Tiradores e Descascadores de Coco do Município de Piaçabuçu a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, do art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo informa que a documentação apresentada pela
Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Tiradores e Descascadores de Coco do Município de Piaçabuçu atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu outorga para executar serviço de radiodifusão
comunitária.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve basear-se no Ato Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada a documentação, constatamos que foram atendidos todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares,
motivo pelo qual somos pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2015. – Deputado Paulão, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2015
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Tiradores e
Descascadores de Coco do Município de Piaçabuçu a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Piaçabuçu, Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria do Ministério das Comunicações nº 462, de 05 de junho
de 2014, que autoriza a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Tiradores e Descascadores de Coco
do Município de Piaçabuçu a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Piaçabuçu, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2015. – Deputado Paulão, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputado Paulão, à TVR nº 14/2015, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Fábio Sousa – Presidente, Sandro Alex, Jorge Tadeu Mudalen e Eduardo Cury – Vice-Presidentes, Afonso Motta, Ariosto Holanda, Bilac Pinto, Cabuçu Borges, Fabio Reis,
Flavinho, Gilberto Nascimento, Jefferson Campos, Jhc, João Derly, Luciana Santos, Luiz Lauro Filho, Luiza Erundina, Marcelo Aguiar, Marcos Soares, Missionário José Olimpio, Pastor Franklin, Paulão, Paulo Henrique Lustosa, Renata Abreu, Roberto Alves, Rômulo Gouveia, Ronaldo Martins, Ronaldo Nogueira, Tia Eron, Vitor Lippi,
William Woo, Alexandre Valle, Antonio Bulhões, Carlos Gomes, Goulart, João Daniel, João Fernando Coutinho,
José Rocha, Josué Bengtson, Júlio Cesar, Paulo Foletto e Sóstenes Cavalcante.
Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Fábio Sousa, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 291, DE 2015
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
TVR nº 20/2015
Mensagem nº 342/2015
Aviso nº 407/2015 – C. Civil
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária dos Movimentos Sociais de
Limeira a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Limeira, Estado de São Paulo.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09/90 – CCJR)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria do Ministério das Comunicações nº 90, de 13 de fevereiro
de 2015, que autoriza a Associação Cultural e Comunitária dos Movimentos Sociais de Limeira a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Limeira,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 3 de dezembro de 2015. – Deputado Fábio Sousa, Presidente.
TVR Nº 20, DE 2015
(Mensagem nº 342/2015)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 90, de 13 de fevereiro de 2015, que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária dos Movimentos
Sociais de Limeira para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no município de Limeira, Estado de São Paulo.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a
Presidência da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza à Associação Cultural e Comunitária
dos Movimentos Sociais de Limeira a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, do art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo informa que a documentação apresentada pela
Associação Cultural e Comunitária dos Movimentos Sociais de Limeira atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu outorga para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve basear-se no Ato Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada a documentação, constatamos que foram atendidos todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares,
motivo pelo qual somos pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, em 25 de novembro de 2015. – Deputado Flavinho, Relator.

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

283

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2015
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária dos Movimentos Sociais de
Limeira a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Limeira, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria do Ministério das Comunicações nº 90, de 13 de fevereiro de 2015,
que autoriza a Associação Cultural e Comunitária dos Movimentos Sociais de Limeira a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Limeira, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 25 de novembro de 2015. – Deputado Flavinho, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputado Flavinho, à TVR nº 20/2015, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Fábio Sousa – Presidente, Sandro Alex, Jorge Tadeu Mudalen e Eduardo Cury – Vice-Presidentes, Afonso Motta, Ariosto Holanda, Bilac Pinto, Cabuçu Borges, Fabio Reis,
Flavinho, Gilberto Nascimento, Jefferson Campos, Jhc, João Derly, Luciana Santos, Luiz Lauro Filho, Luiza Erundina, Marcelo Aguiar, Marcos Soares, Missionário José Olimpio, Pastor Franklin, Paulão, Paulo Henrique Lustosa, Renata Abreu, Roberto Alves, Rômulo Gouveia, Ronaldo Martins, Ronaldo Nogueira, Tia Eron, Vitor Lippi,
William Woo, Alexandre Valle, Antonio Bulhões, Carlos Gomes, Goulart, João Daniel, João Fernando Coutinho,
José Rocha, Josué Bengtson, Júlio Cesar, Paulo Foletto e Sóstenes Cavalcante.
Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Fábio Sousa, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 292, DE 2015
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
TVR nº 23/2015
Mensagem nº 342/2015
Aviso nº 407/2015 – C. Civil
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Grossos a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09/90 – CCJR)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria do Ministério das Comunicações nº 103, de 09 de fevereiro de
2015, que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Grossos a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 3 de dezembro de 2015. – Deputado Fábio Sousa, Presidente.
TVR Nº 23, DE 2015
(Mensagem nº 342/2015)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 103, de 09 de fevereiro de 2015, que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Grossos
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a Presidência da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza à Associação de Radiodifusão Comunitária
de Grossos a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, do art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo informa que a documentação apresentada pela
Associação de Radiodifusão Comunitária de Grossos atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu
outorga para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve basear-se no Ato Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada a documentação, constatamos que foram atendidos todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares,
motivo pelo qual somos pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2015. – Deputado Paulão, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2015
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Grossos a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria do Ministério das Comunicações nº 103, de 09 de fevereiro de
2015, que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Grossos a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Grossos, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2015. – Deputado Paulão, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputado Paulão, à TVR nº 23/2015, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Fábio Sousa – Presidente, Sandro Alex, Jorge Tadeu Mudalen e Eduardo Cury – Vice-Presidentes, Afonso Motta, Ariosto Holanda, Bilac Pinto, Cabuçu Borges, Fabio Reis,
Flavinho, Gilberto Nascimento, Jefferson Campos, Jhc, João Derly, Luciana Santos, Luiz Lauro Filho, Luiza Erundina, Marcelo Aguiar, Marcos Soares, Missionário José Olimpio, Pastor Franklin, Paulão, Paulo Henrique Lustosa, Renata Abreu, Roberto Alves, Rômulo Gouveia, Ronaldo Martins, Ronaldo Nogueira, Tia Eron, Vitor Lippi,
William Woo, Alexandre Valle, Antonio Bulhões, Carlos Gomes, Goulart, João Daniel, João Fernando Coutinho,
José Rocha, Josué Bengtson, Júlio Cesar, Paulo Foletto e Sóstenes Cavalcante.
Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Fábio Sousa, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 293, DE 2015
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
TVR nº 25/2015
Mensagem nº 342/2015
Aviso nº 407/2015 – C. Civil
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Afonso Cunha – ACAAC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Afonso Cunha, Estado do Maranhão.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09/90 – CCJR)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria do Ministério das Comunicações nº 106, de 05 de fevereiro de
2015, que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Afonso Cunha – ACAAC a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Afonso Cunha, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 3 de dezembro de 2015. – Deputado Fábio Sousa, Presidente.
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TVR Nº 25, DE 2015
(Mensagem nº 342/2015)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 106, de 05 de fevereiro de 2015, que outorga autorização à Associação Comunitária Amigos de Afonso Cunha
– ACAAC para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Afonso Cunha, Estado do Maranhão.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal,
a Presidência da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Afonso Cunha – ACAAC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”, do art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo informa que a documentação apresentada pela
Associação Comunitária Amigos de Afonso Cunha – ACAAC atendeu aos requisitos da legislação específica e
recebeu outorga para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve basear-se no Ato Normativo nº 1, de 2007, e na Recomendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada a documentação, constatamos que foram atendidos todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares,
motivo pelo qual somos pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2015. – Deputado Paulão, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2015
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Afonso Cunha – ACAAC a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Afonso Cunha, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria do Ministério das Comunicações nº 106, de 05 de fevereiro de
2015, que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Afonso Cunha – ACAAC a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Afonso Cunha, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 26 de novembro de 2015. – Deputado Paulão, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputado Paulão, à TVR nº 25/2015, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Fábio Sousa – Presidente, Sandro Alex, Jorge Tadeu Mudalen e Eduardo Cury – Vice-Presidentes, Afonso Motta, Ariosto Holanda, Bilac Pinto, Cabuçu Borges, Fabio Reis,
Flavinho, Gilberto Nascimento, Jefferson Campos, Jhc, João Derly, Luciana Santos, Luiz Lauro Filho, Luiza Erundina, Marcelo Aguiar, Marcos Soares, Missionário José Olimpio, Pastor Franklin, Paulão, Paulo Henrique Lustosa, Renata Abreu, Roberto Alves, Rômulo Gouveia, Ronaldo Martins, Ronaldo Nogueira, Tia Eron, Vitor Lippi,
William Woo, Alexandre Valle, Antonio Bulhões, Carlos Gomes, Goulart, João Daniel, João Fernando Coutinho,
José Rocha, Josué Bengtson, Júlio Cesar, Paulo Foletto e Sóstenes Cavalcante.
Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Fábio Sousa, Presidente.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 101, DE 2015
(Do Sr. José Carlos Aleluia)
Altera a alínea “b” do inciso I do artigo 251, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
(RICD), visando à adoção do voto aberto em deliberações de plenário referentes à licença para
instauração de processo criminal contra parlamentar.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PRC-231/1990.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° A alínea “b”, inciso I, do artigo 251 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 251. ...............................................................................................................................................................................
I – ............................................................................................................................................................................................
b – oferecer parecer prévio, facultada a palavra ao deputado envolvido ou a seu representante, no prazo
de setenta e duas horas, sobre a manutenção ou não da prisão, propondo o respectivo Projeto de Resolução, que será submetido à deliberação do plenário, pelo voto aberto da maioria dos seus membros, até
a primeira sessão seguinte ao recebimento”. (NR).
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente Projeto de Resolução visa estabelecer a modalidade de voto aberto em deliberações de plenário referentes à licença para instauração de processo criminal contra parlamentar, disciplinada pelos artigos
250 e 251, incisos I a V, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, onde atualmente vigora o voto secreto.
Os referidos dispositivos aludem aos casos de prisão em flagrante por crime inafiançável de deputado no exercício
do mandato, circunstância na qual a autoridade responsável deverá encaminhar a Casa os respectivos autos, no prazo de
vinte e quatro horas, sob pena de crime de responsabilidade, para que seja dado início á apuração pela Mesa Diretora.
De acordo com a atual regra regimental, a solicitação ou os autos do flagrante será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça que, entre outras ações, deverá oferecer parece prévio sobre a manutenção ou
não da prisão, mediante projeto de resolução que deverá ser submetido à deliberação do plenário pelo voto
secreto da maioria dos seus membros.
A Constituição da República de 1988, seguindo uma tradição constitucional brasileira, estabelece como
regra o sistema de votações abertas, admitindo a votação secreta apenas em circunstancias muito excepcionais. Em deliberações de extrema importância, com, por exemplo, o processo de impeachment de Presidentes
da República, a votação é aberta. O costume, no entanto, de um modo geral, no ordenamento brasileiro, é de
publicidade das votações legislativas.
A partir da promulgação da Emenda Constitucional n° 76, de 28 de novembro de 2013, a votação secreta
no parlamento apenas continuou a ser admitida somente para a eleição das Mesas Diretoras das Casas Legislativas e na apreciação de nomes de autoridades para exercer funções públicas, como embaixadores, diretores
do Banco Central, de Agências Reguladoras, do Conselho de Defesa do Contribuinte (CADE), do Procurador-Geral do Ministério Público e de Ministros de Tribunais Superiores.
Muito embora a questão da utilização do voto secreto em votações dentro do parlamento seja tema que
desperta opiniões discordantes, existe um entendimento cada vez mais consolidado de que o direito ao voto
secreto deve ser assegurado apenas ao eleitor, que é o titular do poder, e não ao seu representante, titular de
um poder delegado. Dentro dessa lógica, aqueles que recebam delegação do cidadão para legislar em seu
nome, não devem ter direito a votarem secretamente.
A possibilidade do voto secreto para parlamentares, salvo raras exceções, tem servido apenas para reforçar o senso comum daqueles que veem a Casa Legislativa com integrante de uma “cultura do segredo”, onde
as decisões são tomadas sem levar em conta o verdadeiro interesse coletivo e os princípios da transparência e
publicidade dos atos, inerentes à gestão pública, não são observados.
O voto secreto impede qualquer possibilidade de avaliação, pelo cidadão, outorgante do mandato, das
ações praticadas e do comportamento dos seus representantes no exercício do mandato, minimizando o controle social e a transparência do processo decisório.
Assim, ante o exposto, e dado à extrema relevância da presente proposição, rogamos aos nobres pares
pelo apoio à sua aprovação.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2015. – Deputado José Carlos Aleluia, DEM/BA.
INDICAÇÃO Nº 1.619, DE 2015
(Do Sr. Miro Teixeira)
Indica a necessidade de providências para impedir que sejam auferidos lucros decorrentes
de práticas de corrupção nas operações do banco BTG Pactual e demais empresas do Grupo.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
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Excelentíssima Senhora Presidente da República.
Em mais um desdobramento da Operação Lava Jato a Polícia Federal prendeu no dia 25 de novembro
de 2015 o Senador Delcídio do Amaral e o banqueiro André Esteves.
O Senado Federal, nos termos do § 2º do art. 53 da Constituição Federal, com a redação da E.C. nº 35, de
2001, decidiu no mesmo dia pela manutenção da prisão do Senador Delcídio do Amaral.
O Banco BTG Pactual, também no mesmo dia e em evento previamente confirmado com investidores, foi
representado pelo Presidente Interino recém-nomeado Pérsio Arida que informou que “... vamos tocar o banco como sempre tocamos”, que a instituição continua forte e que iria recomprar suas ações (units) no mercado
com recursos de caixa.
Diante desses fatos, observa-se claramente, de um lado, a consolidação e o fortalecimento das instituições democráticas do País e, de outro, o descaso com que alguns segmentos ainda lidam com princípios legais
e morais elementares.
Em comunicado de Fato Relevante divulgado em 25 de novembro de 2015 o BTG Pactual informa que
o Conselho de Administração das Companhias aprovou programa de recompra de ações com o objetivo de
“realizar a aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, de modo a maximizar a alocação de capital da
empresa e a geração de valor para os seus acionistas”.
Essas ações sofreram desvalorização em torno de 40% no dia da prisão do Presidente do Banco e fecharam o pregão da Bolsa em recuperação, com queda de 20%, motivada significativamente pela intenção de recompra. Além disso, segundo afirmado no Fato Relevante da companhia, o BTG vai pleitear ainda aval da CVM
para comprar uma quantidade de ações superiores ao limite de 10% previsto na Instrução CVM 567.
As leis aprovadas no Parlamento o foram para serem aplicadas a todos, indistintamente, em defesa do
patrimônio público, da moralidade, da decência. Exemplos claros disso são o Decreto-lei 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, que institui o regime de administração especial temporária, nas instituições financeiras privadas
e públicas não federais, a Lei 6.024, de 13 de março de 1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação
extrajudicial de instituições financeiras e a Lei 9.447, de 14 de março de 1997, que dispõe sobre a responsabilidade solidária de controladores de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei nº 6.024/74.
Não se pode permitir que dirigentes de banco cujo presidente está preso por decisão do Supremo Tribunal Federal pela prática de obstrução de investigações federais aufiram lucros extraordinários no mercado,
com a recompra de suas próprias ações desvalorizadas em razão de má conduta de seus dirigentes.
Os reflexos no mercado desses fatos são imprevisíveis. A retirada de recursos por clientes do Banco tem
sido expressiva. O jornal O Globo (27.11.2015, pág. 27, caderno Economia), sob o título “Operação de Guerra”,
noticia que na quarta-feira 25, dia da prisão de André Esteves, o fundo BTG Pactual Yield DI FI reduziu seu patrimônio em R$ 821 milhões, o equivalente a 16,5%. O jornal O Estado de S. Paulo (01.12.2015, pág. 10, Caderno
B) na matéria intitulada “Sócios negociam compra de ações de Esteves no BTG”, informa que os fundos abertos do
BTG Pactual registraram resgates de R$ 7,2 bilhões de 25 a 30 de novembro. Nessas operações poderão estar
dissimulados resgates em favor dos próprios dirigentes da Instituição.
Na matéria “Banqueiro e BTG podem sofrer investigações nos EUA e na Europa” o jornal O Globo (27.11.2015,
pág. 28, caderno Economia) informa que a utilização de serviços financeiros internacionais e das estruturas americanas pelo Banco, que opera em Nova York, pode gerar investigações no estrangeiro, inclusive com possível
jurisdição à Justiça americana, em vista da Lei Americana Anticorrupção no Exterior (FCPA). Suíça, Inglaterra e
outros países da Europa têm leis semelhantes. Nesse caso, há que se considerar a possibilidade de bloqueio de
recursos da instituição no exterior, em prejuízo de eventuais ressarcimentos ao fisco e aos investidores brasileiros.
Diante de todos esses acontecimentos assistimos estupefatos ao absoluto silêncio do Poder Executivo
como um todo e do Banco Central em particular. Que providências estão sendo adotadas para se evitar, por
exemplo, a transferência de recursos da instituição para o exterior, do patrimônio pessoal de seus dirigentes, ou
mesmo da idoneidade desses para continuar operando um banco cujo presidente e maior controlador, a própria personificação da instituição, está preventivamente preso com autorização do Supremo Tribunal Federal?
Seria justo o maior acionista e os dirigentes poderem auferir os lucros para si, inclusive de forma dissimulada
como acima exposto? Não existe a teoria do domínio do fato? Seria justo colocar o banco à venda e embolsar
esse dinheiro ganho à custa da corrupção? A constatação de que o dinheiro ganho ocorreu à custa da corrupção extrai-se da decisão do Supremo Tribunal Federal, que prendeu o Presidente do Banco.
Os jornais de 01 de dezembro noticiam as negociações do BTG para a venda de parte de seus ativos. O
Estado de S. Paulo, Caderno B, pág. 11, estampa a notícia “Banco corre para vender empresas”, como a participação de 12% que detém na Rede D’Or para o fundo soberano de Cingapura, 75% na rede de estacionamentos
Estapar, 5,4% na empresa de mídia Universo Online e ainda na empresa Petro África.
De outro lado, os sócios do BTG Pactual estão se movimentando para comprar a participação de André
Esteves no Banco, de cerca de 30%, segundo informam O Estado de S. Paulo, pág. B-10, e O Globo, pág. 21, ambos de 01 de dezembro de 2015.
A necessidade de urgentes medidas no caso BTG nos remete aos recentes escândalos havidos nas instituições financeiras norte-americanas e nos dão o exemplo a ser seguido: decisões imediatas.
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Nesse sentido, encaminho a Vossa Excelência a presente Indicação com a proposta de que determine ao
Banco Central medidas imediatas e urgentes para que se inviabilize a possível venda desses ativos.
Nessa mesma direção, proponho também que Vossa Excelência ordene o acionamento da Procuradoria
Geral da República, para que os bens e ativos do Grupo BTG, de seus diretores (inclusive ativos líquidos, imobilizados e bens pessoais) e os das demais pessoas físicas envolvidas sejam declarados indisponíveis até a completa elucidação de quão extensa é a cumplicidade de tais agentes com os crimes investigados, sem prejuízo
das sanções penais.
Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2015. – Deputado Miro Teixeira, REDE.
INDICAÇÃO Nº 1.622, DE 2015
(Do Sr. Elizeu Dionizio)
Requer o envio de indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, sugerindo a realização de concurso público no âmbito da Policia Rodoviária Federal.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça:
A sugestão de novo certame para preenchimento de vagas para o quadro da Policia Rodoviária Federal se dá em face do enorme déficit em seu corpo funcional. Hoje esse déficit é de 3.000 mil servidores, e esse
número tende a aumentar em razão de aposentadorias. Essa defasagem atinge diretamente a prestação de
serviço à sociedade, a fiscalização das rodovias e o combate ao crime organizado.
Salientamos a necessidade de um novo certame para o efetivo da Policia Rodoviária Federal a fim de
evitar o colapso da instituição e ampliar a melhoria dos serviços prestados.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Elizeu Dionizio, PSDB/MS.
INDICAÇÃO Nº 1.623, DE 2015
(Do Sr. Elizeu Dionizio)
Requer o envio de indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, para propor
ações emergenciais ao combate do Zika Vírus nos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde:
Transmitido pelo mesmo vetor da dengue, o mosquito Aedes Aegypti, o zika vírus já tem casos confirmados em diversos estados brasileiros. A relação entre os casos de microcefalia com o zika vírus já é admitido
pelo Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, que apontou 1.248 ocorrência de malformação congênita cerebral, conforme tabela abaixo:
Estado
Pernambuco
Paraíba
Rio Grande do Norte
Sergipe
Alagoas
Bahia
Piauí
Ceará
Rio de Janeiro
Tocantins
Maranhão
Goiás
Mato Grosso do Sul
Distrito Federal

Número de Ocorrências
646
248
79
77
59
37
36
25
13
12
12
2
1
1

Entendemos que, no momento, se faz necessário a adoção de medidas emergenciais para o enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti a fim de promover uma segurança às gestantes e a população do Estado
de Mato Grosso do Sul, de uma maneira geral.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2015. – Deputado Federal Elizeu Dionizio, PSDB/MS.
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INDICAÇÃO Nº 1.624, DE 2015
(Do Sr. Elizeu Dionizio)
Requer o envio de indicação ao Poder Executivo – Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República, sugerindo a implantação de Unidade da Casa da Mulher Brasileira,
no município de Dourados, Mato Grosso do Sul.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssima Senhora Ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.
A sugestão de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira no município de Dourados é de grande valia
para sua população, haja vista o município de Dourados ser o mais populoso do interior de Mato Grosso do
Sul e o 9º maior município da região centro-oeste. Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município contava com uma população feminina de 99.761 mulheres, em 2010. A Casa da
Mulher Brasileira é um espaço onde integra diversos serviços especializados de combate à violência contra as
mulheres e sua implantação no município de Dourados visa garantir condições de enfrentamento a esse tipo
de violência por demais municípios arredores.
Salientamos a necessidade da implantação de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, no município
de Dourados, para contribuir com as Políticas de Proteção às Mulheres em situação de violência.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Elizeu Dionizio, PSDB/MS.
INDICAÇÃO Nº 1.625, DE 2015
(Do Sr. Elizeu Dionizio)
Requer o envio de indicação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente
sugerindo a Criação de Aplicativo para Tabletes e Smartphones que possa permitir ao usuário
denunciar crime contra os biomas brasileiros
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambiente:
Pela sua dimensão territorial, o Brasil conta com diversos biomas. Esses biomas são, na verdade, a representação de todos as espécies de plantas e de animais de uma determinada região do nosso país. A Floresta
Amazônica, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado e os Pampas necessitam de proteção permanente por parte do poder público, de acordo com o artigo 225 da Constituição que “Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”. Neste dispositivo constitucional fica estabelecido o amparo do poder público a biodiversidade para
“proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” (Inciso VII, § 1º).
Entendemos que com o avanço da tecnologia, principalmente no aumento do acesso à Internet e do
uso crescente de tabletes e smartphones, faz-se necessário inserir as medidas de ampliação a conservação da
fauna e da flora brasileira, aplicativos que possam permitir ao usuário identificar e denunciar as agressões feitas ao meio ambiente.
Portanto, Excelentíssimo Senhor Ministro, entendemos que o Ministério do Meio Ambiente, acatando
esta sugestão, possa contribuir para a diminuição dos impactos ambientais e estimular uma consciência ecológica por parte das pessoas que utilizam a Internet.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Elizeu Dionizio, PSDB/MS.
INDICAÇÃO Nº 1.626, DE 2015
(Do Sr. Pompeo de Mattos)
Sugere ao Senhor da Casa Civil, que se proceda a imediata nomeação dos candidatos excedentes aprovados no concurso para o cargo de Analista do Seguro Social, visando suprir o déficit
de servidores já demonstrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social para que este possa
oferecer um atendimento digno a seus segurados.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Casa Civil.
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do RICD, venho a presença de Vossa Excelência para apresentar considerações reforçando a urgência necessária nas ações de recomposição do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, oferecendo subsídios para a inclusão na previsão orçamentária – PLOA – 2016.
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O INSS, autarquia de grande importância na formação de políticas públicas e operacionalização do sistema previdenciário, possui um aumento notável em sua demanda e um déficit crescente de sua força de trabalho no qual cabe tecer algumas considerações.
Em 2009 o INSS publicou o seu Plano de Expansão da Rede de Atendimento – PEX, que propõe a presença da Previdência Social em cidades com mais de 20 mil habitantes através da implantação de 720 novas
agências – totalizando 1.830, em 1.670 municípios. Entretanto, ainda que prevista a conclusão em 2010, dados
da previdência (nov/2015) mostram que apenas 396 destas agências foram inauguradas – pouco mais que a
metade. E, ainda há de se observar que mesmo sem tal conclusão o número de requerimentos quase triplicou
na última década, conforme pode-se observar no gráfico abaixo:

Fonte: DatANASPS

Destaca-se também o aumento da demanda, ainda não completamente mensurado, causado por mudanças legislativas recentes. Dentre várias, pode-se citar, a título de exemplo, a MP 665, que transferiu a operacionalização do seguro defeso ao INSS, trazendo às portas das agências cerca de 1,06 milhão de pescadores
artesanais, conforme dados do Ministério da Pesca e Agricultura (2014), e a EC 72, regulamentada pela LC 150,
que formaliza e regulamenta o trabalho doméstico e traz uma estimativa de que 6,5 milhões de trabalhadores,
juntamente com seus patrões, busquem os serviços previdenciários.
Muito embora o aumento histórico e a previsão para um crescimento exponencial na procura dos serviços do INSS, o número de servidores tem diminuído ano após ano. O Diário Oficial da União – DOU publicou
em julho de 2014 que a defasagem em todo o Ministério da Previdência Social é superior a 17.600. Dados mais
precisos apontam que de 1997 até abril de 2015 o número absoluto de servidores no INSS foi reduzido em mais
de 8.500, conforme pode ser observado abaixo.
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Este número tende a continuar caindo se não houver política de reversão, pois a evasão anual média registrada nos últimos 5 anos é de mais de 1.500 servidores e o número de pessoas em condições de aposentadoria
é cerca de 12.000 (SIAPE, abril de 2015) com previsão de piora até 2017, conforme acórdão 1795/2014 do TCU.
“18.420 servidores (46% do total, já incluídos os que recebem abono hoje) terão preenchido as condições
de aposentadoria até 2017, o que indica que situação tende a agravar-se nos próximos anos. ”
Cabe frisar que já em 2013 o INSS demonstrava uma necessidade de contratação de Analistas do Seguro
Social muito superior às 300 vagas iniciais autorizadas pela Portaria 240, de 04 de julho de 2013. As Notas Técnicas 003/2013/DDC/CGGP/DGP/INSS e 005/2013/DDC/CGGP/DGP/INSS formalizam tal fato ao pedirem um
quantitativo de 1.565 vagas além das 300 autorizadas por tal portaria.
“Com base nas vacâncias anuais e na necessidade de suprir as APS com o número mínimo de servidores estabelecidos na RS n° 175/2012 é que se propõe junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão a autorização para provimento de [...] 1.565 (mil, quinhentos e sessenta e cinco) vagas para
Analista do Seguro Social, nas diversas áreas de conhecimento, a exemplo de Tecnologia da Informação, Direito, Administração, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psicologia e Ciências Contábeis. ”
Em 2014, o Ministério da Previdência Social emitiu o Aviso Ministerial n° 61 ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cujo anexo, a Nota Técnica 004/2014/DDC/CGGP/DGP/INSS, ressalta o alto déficit,
mesmo após a nomeação dos 300 Analistas, aprovada pela Portaria 178, de 28 de maio de 2014, e pede mais
1.580 vagas para o cargo de Analistas do Seguro Social, decorrente da extrema urgência.
“O déficit no Quadro de Analistas do Seguro Social continua, mesmo com as nomeações de 300 vagas
[...]. Essa autorização ficou muito aquém das efetivas necessidades relatadas em estudos anteriormente encaminhados ao Ministério do Planejamento. ”
Já em 2015, o Aviso Ministerial n° 43 foi enviado do Ministério da Previdência Social ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, no qual a Nota Técnica 003/2015/DDC/CGGP/DGP/INSS anexa relata novamente a situação deficitária do INSS, que assim se expressa:
“salienta-se a grande defasagem no quadro de pessoal em áreas estruturantes e de manutenção,
como: contabilidade, tecnologia da informação, pedagogia, engenharia, etc., além daquelas formações
diretamente vinculadas ao atendimento e reabilitação profissional , como: fisioterapia, terapia
ocupacional e psicologia.”
O aviso ressalta que o quantitativo de vagas propostas até então ainda não considera os reflexos decorrentes
de alterações na política previdenciária de Governo. Além disso, cita que 977 dos seus Analistas do Seguro Social já
se encontram em abono de permanência, o que representa um risco de redução drástica em seu atual quadro de
5.533 profissionais da carreira. Assim o instituto reafirma sua necessidade de recomposição do quadro de analistas.
“reafirmamos a necessidade de autorização complementar no concurso realizado em 2013, com validade até 13 de maio de 2016, em percentual mínimo de 100% (cem por cento) da vagas, considerando
que autorização originária de 300 (trezentas) vagas, foi muito aquém da necessidade apontada à
época, salientando tratar-se de concurso para 18 (dezoito) áreas de formação.”
Ainda em 2015, o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG atendeu pacialmente ao Aviso Ministerial n° 43 exaurindo sua competência legal ao expedir a portaria n° 251, em 26 de junho, que autorizou a nomeação de mais 50% das 300 vagas iniciais. O que representa uma importante decisão de governo que demonstra apoio à
autarquia e ajuda a mitigar a carência, porém ainda ínfimo perto da real necessidade de analistas apontada pelo INSS.
Além das atuais necessidades não atendidas, projeta-se um crescimento na procura de serviços previdenciários, pois o considerável avanço na política de proteção ao trabalhador e sua família e o relevante destaque das
ações de governo favorecem o crescimento dos empregos formais, gerando um aumento constante do número de
filiados e contribuintes previdenciários e repercutindo diretamente na relação demanda por serviços e sua prestação.
Diante do exposto, conclui-se que a situação de carência exposta, déficit no quadro atual de servidores,
elevado número de evasões, alta quantidade de servidores em abono de permanência e crescente aumento
nas demandas por serviços, é pertinente, destaca a importância da recomposição da força de trabalho da autarquia e respalda as solicitações de autorização complementar para provimento dos 790 Analistas do Seguro
Social aprovados no concurso 2013/01, buscando-se, assim, manter em níveis satisfatórios e condizentes os
avanços já alcançados e reconhecidos na prestação de serviços ao cidadão.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2015. – Deputado Pompeo de Mattos, Vice-Líder do PDT.
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INDICAÇÃO Nº 1.627, DE 2015
(Do Sr. João Daniel)
Sugere a Excelentíssima Senhora Presidenta da República a PRORROGAÇÃO DOS EFEITOS DA
LEI Nº 12.844, DE 19 DE JULHO DE 2013 que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para
a safra de 2011/2012; amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954,
de 29 de setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos em 2012; autoriza a distribuição
de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural; altera
as Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
– REINTEGRA” dispõe sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a
compra, venda e transporte de ouro; e dá outras providências” ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República
A maioria dos mais de quatrocentos agricultores presentes no Seminário sobre a Renegociação das Dívidas Agrícolas no Estado de Sergipe, promovido pelo nosso mandato, com o apoio da Comissão de Agricultura
da Câmara dos Deputados, estão na eminência de terem seus débitos enviados para a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional por conta de dívidas contrariadas junto aos bancos BNB, Banco do Brasil e Banese, em razão
de dívidas não pagas. Centenas deles já têm processos na PGFN e, por não poderem quitar suas dívidas, também terão suas propriedades leiloadas.
São casos dos mais diversos tipos de dívidas geradas também de vários programas de apoio à agricultura familiar, caso específico do que foi tratado naquele seminário. São os mais diversos tipos de empréstimos,
como PRONAF, FNE, PESA, etc., concedidos em épocas e condições diferentes, cujo prazo de liquidação afunilou e se expira no final deste mês de dezembro.
A grande maioria dos problemas podem ser resolvidos com a prorrogação dos efeitos da lei 12.844 de
2013 que acabam em dezembro, portanto a prorrogação desse prazo é imprescindível para que os agricultores
possam ter a possibilidade de regularizar seus débitos.
Sabemos de todo o trabalho feito pelo nosso governo para ajudar os a pequena e a média agricultura
mas pedimos a sensibilidade de Vossa Excelência de maneira a determinar que a área econômica do Governo
para resolver o caso das centenas de famílias que constituíram seu pequeno patrimônio em um pedaço de terra, que produzem os alimentos que vão para a mesa de todos os brasileiros e de uma hora para outra perdem
tudo e voltarão para uma situação de miséria, que foi superada durante nossos governos.
É desse povo, em Sergipe, no Nordeste e em todo o Brasil que depende o abastecimento de nossas mesas, é da sua produção que estamos construindo um grande programa de segurança alimentar, são eles que
lutaram e lutam pela conquista de cidadania de nosso povo.
Não podemos deixar que aqueles agricultores que lutam em condições inteiramente adversas aos do
grande capital e do agronegócio não tenham o seu problema resolvido, o que no final das contas vai se ver que
não representa muito, em termos financeiros, os benefícios que serão dados a quem dá a vida pela melhoria
das condições de vida de suas famílias e do povo brasileiro.
Portanto solicitamos a Vossa Excelência que tome as medidas necessárias para a a prorrogação dos efeitos da LEI Nº 12.844, DE 19 DE JULHO DE 2013 que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de
2011/2012; amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de 2004,
relativo aos desastres ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos criadores,
nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias
de operações de crédito rural; altera as Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de
2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
– REINTEGRA” dispõe sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra, venda e
transporte de ouro; e dá outras providências” até 31 de dezembro de 2016.
Sala das Sessões, em 2 dezembro de 2015. – Deputado João Daniel, PT/SE.
INDICAÇÃO Nº 1.628, DE 2015
(Do Sr. Diego Garcia)
Sugere a intensificação de ações de cuidado para estudantes com dislexia.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A dislexia é um transtorno bastante comum em nossa população e o diagnóstico precoce e a atenção
adequada podem contribuir para o desenvolvimento e inclusão plenos das crianças na sociedade.
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Os professores têm sido das primeiras pessoas a detectar os sinais e têm sido capacitados para lidar com
os alunos no âmbito do sistema educacional.
No entanto, levando em consideração a indispensável atenção multidisciplinar na esfera da saúde, sugerimos o estabelecimento de protocolos, estratégias ou fluxos de atendimento para portadores de dislexia
e problemas semelhantes, como disartria ou disortografia. A atenção a esses distúrbios pode ser enfatizada
em ações relacionadas ao Programa Saúde na Escola, permitindo a referência para cuidados especializados no
âmbito do Sistema Único de Saúde.
A efetiva integração em mais esse aspecto com o sistema de ensino será significativamente benéfica
para um enorme contingente de brasileiros.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Diego Garcia.
INDICAÇÃO Nº 1.629, DE 2015
(Do Sr. Diego Garcia)
Sugere a expansão de ações inclusivas para estudantes com dislexia.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Ao mesmo tempo em que louvamos as diferentes iniciativas empreendidas por essa Pasta na inclusão
de crianças com dificuldades de aprendizagem, especialmente dislexia, além de disgrafia, discalculia e outras,
constatamos que muito ainda resta a ser feito.
Como a dislexia é extremamente comum entre a população, os professores devem ser dos primeiros atores a detectá-la. Assim, o encaminhamento precoce para tratamento é fator decisivo para o futuro da criança.
Sabemos que são desenvolvidos treinamentos para identificar o problema e lidar adequadamente com ele no
decorrer do processo educacional. No entanto, nosso país-continente demanda que essa iniciativa seja universalizada, atingindo profissionais das mais remotas áreas. Assim, sugerimos ampliar as ações de treinamento,
fornecimento de material instrucional, suporte para que os profissionais continuem a desenvolver suas tarefas
com embasamento sólido.
Da mesma forma, considerando a indispensável participação da esfera da saúde na condução dos casos,
sugerimos avaliar, em conjunto com o Ministério da Saúde, a adoção de fluxos ou estratégias que disciplinem o
encaminhamento ágil dessas pessoas para os cuidados que requerem, no âmbito do Programa Saúde na Escola.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Diego Garcia.
INDICAÇÃO Nº 1.630, DE 2015
(Do Sr. João Daniel)
Sugere a Excelentíssima Senhora Presidenta da República ALTERAR A LEI Nº 12.844, DE 19 DE
JULHO DE 2013 que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012;
amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de
2004, relativo aos desastres ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural; altera as Leis
nos 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras –
REINTEGRA” dispõe sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a
compra, venda e transporte de ouro; e dá outras providências” DETERMINAR QUE OS BANCOS RETIREM DO CADIN – CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA – QUALQUER UM DOS DEVEDORES
QUE LIQUIDAREM INDIVIDUALMENTE OS SEUS DÉBITOS QUEBRANDO O AVAL SOLIDÁRIO
EM RELAÇÃO AO MESMO.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República
O nosso mandato realizou o Seminário sobre a Renegociação das Dívidas Agrícolas no Estado de
Sergipe, com o apoio da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, vários produtores rurais
estão na eminência de terem seus débitos enviados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional por
conta de dívidas contrariadas junto aos bancos BNB, Banco do Brasil e Banese, em razão de dívidas não
pagas. Centenas deles já têm processos na PGFN e, por não poderem quitar suas dívidas, também terão
suas propriedades leiloadas.
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São casos dos mais diversos tipos de dívidas geradas também de vários programas de apoio à agricultura familiar, caso específico do que foi tratado naquele seminário. São os mais diversos tipos de empréstimos,
como PRONAF, FNE, PESA, etc., concedidos em épocas e condições diferentes, cujo prazo de liquidação afunilou e se expira no final deste mês de dezembro.
Ocorre que em vários casos em que há aval solidário e uma das partes regulariza seu débito ela continua inscrita no CADIN e a proposta aqui formulada é para que seja possível excluir o nome do produtor
que quitou seu débito independentemente das outras partes cumprirem com suas obrigações contrutualizadas.
Sabemos de todo o trabalho feito pelo nosso governo para ajudar os a pequena e a média agricultura
mas pedimos a sensibilidade de Vossa Excelência de maneira a determinar que a área econômica do Governo
para resolver o caso das centenas de famílias que constituíram seu pequeno patrimônio em um pedaço de terra, que produzem os alimentos que vão para a mesa de todos os brasileiros e de uma hora para outra perdem
tudo e voltarão para uma situação de miséria, que foi superada durante nossos governos.
É desse povo, em Sergipe, no Nordeste e em todo o Brasil que depende o abastecimento de nossas mesas, é da sua produção que estamos construindo um grande programa de segurança alimentar, são eles que
lutaram e lutam pela conquista de cidadania de nosso povo.
Não podemos deixar que aqueles agricultores que lutam em condições inteiramente adversas aos do
grande capital e do agronegócio não tenham o seu problema resolvido, o que no final das contas vai se ver que
não representa muito, em termos financeiros, os benefícios que serão dados a quem dá a vida pela melhoria
das condições de vida de suas famílias e do povo brasileiro.
Portanto solicitamos a Vossa Excelência que tome as medidas necessárias para ALTERAR A LEI Nº 12.844,
DE 19 DE JULHO DE 2013 que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012; amplia o
Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo aos desastres
ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito
rural; altera as Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA” dispõe
sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra, venda e transporte de ouro;
e dá outras providências” DETERMINAR QUE OS BANCOS RETIREM DO CADIN – CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA – QUALQUER UM DOS DEVEDORES QUE LIQUIDAREM INDIVIDUALMENTE OS SEUS DÉBITOS
QUEBRANDO O AVAL SOLIDÁRIO EM RELAÇÃO AO MESMO.
Sala das Sessões, em de 2 dezembro de 2015. – Deputado João Daniel, PT/SE.
INDICAÇÃO Nº 1.631, DE 2015
(Do Sr. João Daniel)
Sugere a Excelentíssima Senhora Presidenta da República ALTERAR A LEI Nº 12.844, DE 19 DE
JULHO DE 2013 que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012;
amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de
2004, relativo aos desastres ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a
pequenos criadores, nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou
regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural; altera as Leis nos 10.865,
de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA” dispõe sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra, venda e
transporte de ouro; e dá outras providências” PARA SUSPENDER POR UM ANO A EXCEUÇÃO
DOS PEQUENOS AGRICULTORES.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República
O nosso mandato realizou o Seminário sobre a Renegociação das Dívidas Agrícolas no Estado de
Sergipe, com o apoio da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, vários produtores rurais
estão na eminência de terem seus débitos enviados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional por
conta de dívidas contrariadas junto aos bancos BNB, Banco do Brasil e Banese, em razão de dívidas não
pagas. Centenas deles já têm processos na PGFN e, por não poderem quitar suas dívidas, também terão
suas propriedades leiloadas.
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São casos dos mais diversos tipos de dívidas geradas também de vários programas de apoio à agricultura familiar, caso específico do que foi tratado naquele seminário. São os mais diversos tipos de empréstimos,
como PRONAF, FNE, PESA, etc., concedidos em épocas e condições diferentes, cujo prazo de liquidação afunilou e se expira no final deste mês de dezembro.
A situação do pequeno e médio produtor, sobretudo os do nordeste do país não é favorável, e em muitos
casos não conseguem cumprir com os compromissos assumidos junto as instituições financeiros.
Sabemos de todo o trabalho feito pelo nosso governo para ajudar os a pequena e a média agricultura
mas pedimos a sensibilidade de Vossa Excelência de maneira a determinar que a área econômica do Governo
para resolver o caso das centenas de famílias que constituíram seu pequeno patrimônio em um pedaço de terra, que produzem os alimentos que vão para a mesa de todos os brasileiros e de uma hora para outra perdem
tudo e voltarão para uma situação de miséria, que foi superada durante nossos governos.
É desse povo, em Sergipe, no Nordeste e em todo o Brasil que depende o abastecimento de nossas mesas, é da sua produção que estamos construindo um grande programa de segurança alimentar, são eles que
lutaram e lutam pela conquista de cidadania de nosso povo.
Não podemos deixar que aqueles agricultores que lutam em condições inteiramente adversas aos do
grande capital e do agronegócio não tenham o seu problema resolvido, o que no final das contas vai se ver que
não representa muito, em termos financeiros, os benefícios que serão dados a quem dá a vida pela melhoria
das condições de vida de suas famílias e do povo brasileiro.
Portanto solicitamos a Vossa Excelência que tome as medidas necessárias para ALTERAR A LEI Nº 12.844,
DE 19 DE JULHO DE 2013 que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012; amplia o
Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo aos desastres
ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito
rural; altera as Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA” dispõe
sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra, venda e transporte de ouro;
e dá outras providências” PARA SUSPENDER POR UM ANO A EXCEUÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES.
Sala das Sessões, em de 2 dezembro de 2015. – Deputado João Daniel, PT/SE.
INDICAÇÃO Nº 1.632, DE 2015
(Do Sr. João Daniel)
Sugere a Excelentíssima Senhora Presidenta da República ALTERAR A LEI Nº 12.844, DE 19 DE
JULHO DE 2013 que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012;
amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de
2004, relativo aos desastres ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a
pequenos criadores, nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou
regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural; altera as Leis nos 10.865,
de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA” dispõe sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra, venda e
transporte de ouro; e dá outras providências” PARA AMPLIAR OS ESPECTRO DE CONCESSÃO
DO REBATE, PARA TODOS OS DÉBITOS, COM ALCANCE NA REGIÃO DA SUDENE.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República
O nosso mandato realizou o Seminário sobre a Renegociação das Dívidas Agrícolas no Estado de
Sergipe, com o apoio da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, vários produtores rurais
estão na eminência de terem seus débitos enviados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional por
conta de dívidas contrariadas junto aos bancos BNB, Banco do Brasil e Banese, em razão de dívidas não
pagas. Centenas deles já têm processos na PGFN e, por não poderem quitar suas dívidas, também terão
suas propriedades leiloadas.
São casos dos mais diversos tipos de dívidas geradas também de vários programas de apoio à agricultura familiar, caso específico do que foi tratado naquele seminário. São os mais diversos tipos de empréstimos,
como PRONAF, FNE, PESA, etc., concedidos em épocas e condições diferentes, cujo prazo de liquidação afunilou e se expira no final deste mês de dezembro.
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Uma parcela significativa de pequenos médios agricultores não são beneficiados pela Lei 12.844/2013 e
uma das demandas elencadas no seminário foi a inclusão entre beneficiários da Lei os Agricultores radicados
na área da SUDENE, em especial as mais de 400 (quatrocentas) famílias de rizicultores do município de Ilha
das Flores no Estado de Sergipe.
Sabemos de todo o trabalho feito pelo nosso governo para ajudar os a pequena e a média agricultura
mas pedimos a sensibilidade de Vossa Excelência de maneira a determinar que a área econômica do Governo
para resolver o caso das centenas de famílias que constituíram seu pequeno patrimônio em um pedaço de terra, que produzem os alimentos que vão para a mesa de todos os brasileiros e de uma hora para outra perdem
tudo e voltarão para uma situação de miséria, que foi superada durante nossos governos.
É desse povo, em Sergipe, no Nordeste e em todo o Brasil que depende o abastecimento de nossas mesas, é da sua produção que estamos construindo um grande programa de segurança alimentar, são eles que
lutaram e lutam pela conquista de cidadania de nosso povo.
Não podemos deixar que aqueles agricultores que lutam em condições inteiramente adversas aos do
grande capital e do agronegócio não tenham o seu problema resolvido, o que no final das contas vai se ver que
não representa muito, em termos financeiros, os benefícios que serão dados a quem dá a vida pela melhoria
das condições de vida de suas famílias e do povo brasileiro.
Portanto solicitamos a Vossa Excelência que tome as medidas necessárias para ALTERAR A LEI Nº 12.844,
DE 19 DE JULHO DE 2013 que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012; amplia o
Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo aos desastres
ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito
rural; altera as Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA” dispõe
sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra, venda e transporte de ouro; e
dá outras providências” PARA AMPLIAR OS ESPECTRO DE CONCESSÃO DO REBATE, PARA TODOS OS DÉBITOS, COM ALCANCE NA REGIÃO DA SUDENE.
Sala das Sessões, em de 2 dezembro de 2015. – Deputado João Daniel, PT/SE.
INDICAÇÃO Nº 1.633, DE 2015
(Do Sr. João Daniel)
Sugere a Excelentíssima Senhora Presidenta da República ALTERAR A LEI Nº 12.844, DE 19 DE
JULHO DE 2013 que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012;
amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de
2004, relativo aos desastres ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a
pequenos criadores, nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou
regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural; altera as Leis nos 10.865,
de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA” dispõe sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra, venda e
transporte de ouro; e dá outras providências” PARA POSSIBILITAR O REFINANCIAMENTO, EM
CONDIÇÕES SEMELHANTES AS ATUAIS, COM PRAZOS COMPATÍVEIS COM OS SALDOS DEVIDOS.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República
O nosso mandato realizou o Seminário sobre a Renegociação das Dívidas Agrícolas no Estado de Sergipe, com o apoio da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, vários produtores rurais estão na
eminência de terem seus débitos enviados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional por conta de dívidas
contrariadas junto aos bancos BNB, Banco do Brasil e Banese, em razão de dívidas não pagas. Centenas deles
já têm processos na PGFN e, por não poderem quitar suas dívidas, também terão suas propriedades leiloadas.
São casos dos mais diversos tipos de dívidas geradas também de vários programas de apoio à agricultura familiar, caso específico do que foi tratado naquele seminário. São os mais diversos tipos de empréstimos,
como PRONAF, FNE, PESA, etc., concedidos em épocas e condições diferentes, cujo prazo de liquidação afunilou e se expira no final deste mês de dezembro.
A grande maioria dos problemas podem ser resolvidos com a prorrogação dos efeitos da lei 12.844 de
2013 que acabam em dezembro, portanto a prorrogação desse prazo é imprescindível para que os agricultores
possam ter a possibilidade de regularizar seus débitos.
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A Lei 12.844 de 2013 admite a quitação integral dos débitos com rebate, contudo a condição dos pequenos agricultores, sobretudo no nordeste do país, ainda no período em que País passa por uma crise econômica
que agrava ainda mais essa situação.
Sabemos de todo o trabalho feito pelo nosso governo para ajudar os a pequena e a média agricultura
mas pedimos a sensibilidade de Vossa Excelência de maneira a determinar que a área econômica do Governo
para resolver o caso das centenas de famílias que constituíram seu pequeno patrimônio em um pedaço de terra, que produzem os alimentos que vão para a mesa de todos os brasileiros e de uma hora para outra perdem
tudo e voltarão para uma situação de miséria, que foi superada durante nossos governos.
É desse povo, em Sergipe, no Nordeste e em todo o Brasil que depende o abastecimento de nossas mesas, é da sua produção que estamos construindo um grande programa de segurança alimentar, são eles que
lutaram e lutam pela conquista de cidadania de nosso povo.
Não podemos deixar que aqueles agricultores que lutam em condições inteiramente adversas aos do
grande capital e do agronegócio não tenham o seu problema resolvido, o que no final das contas vai se ver que
não representa muito, em termos financeiros, os benefícios que serão dados a quem dá a vida pela melhoria
das condições de vida de suas famílias e do povo brasileiro.
Portanto solicitamos a Vossa Excelência que tome as medidas necessárias para a ALTERAÇÃO DA LEI Nº
12.844, DE 19 DE JULHO DE 2013 que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012;
amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo aos
desastres ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que
especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de
crédito rural; altera as Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA”
dispõe sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra, venda e transporte de
ouro; e dá outras providências” PARA POSSIBILITAR O REFINANCIAMENTO, EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AS
ATUAIS, COM PRAZOS COMPATÍVEIS COM OS SALDOS DEVIDOS.
Sala das Sessões, em de 2 dezembro de 2015. – Deputado João Daniel, PT/SE.
INDICAÇÃO Nº 1.634, DE 2015
(Da Comissão de Legislação Participativa)
SUG 20/2015
Sugere ao Ministério da Educação a criação da Disciplina Escolar denominada “Dependência
Química”, a partir do Ensino Fundamental.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados recebeu do Centro de Desenvolvimento
Social Convida – CONVIDA, de Macaé, estado do Rio de Janeiro, a Sugestão de Projeto de Lei nº 20/2015, que
inclui a disciplina “Dependência Química” no currículo escolar a partir do Ensino Fundamental.
A Sugestão recebeu parecer favorável da relatora, Deputada Benedita da Silva, que propôs a transformação da mesma em Indicação ao Ministério da Educação, haja vista as atribuições legais desse último, ouvido o
Conselho Nacional de Educação, para estabelecer competências e diretrizes que norteiem os currículos e seus
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum a todos os alunos do país.
A inclusão da disciplina “Dependência Química”, a partir do Ensino Fundamental, é medida relevante
para a conscientização de nossas crianças e adolescentes acerca dos efeitos físicos e psicológicos causados
pelo consumo de drogas.
Estou seguro de que o mérito da sugestão ora apresentada será reconhecido por Vossa Excelência, determinando as necessárias providências para sua implantação.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2015. – Deputado Fábio Ramalho, Presidente.
INDICAÇÃO Nº 1.635, DE 2015
(Do Sr. Professor Victório Galli)
Sugere ao Ministro da Saúde a liberação de forma permanente e gratuita através do SUS, do
medicamento à base de “Fosfoetanolamina” para pacientes com câncer.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde:
A Universidade de São Paulo – USP, após desenvolver a substancia sintética “Fosfoetanolamina” tem
dado esperança para aqueles pacientes com câncer. Em uma decisão judicial recente, foi determinado o uso
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dessa substancia para uma paciente no estado do Rio de janeiro. Nesse sentido para que não aja enxurradas
de liminares, abarrotando nosso judiciário, criando transtornos e acima de tudo causando mal-estar para
todos os pacientes que necessitam de tal medicamento, é que rogamos ao SUS a sensibilidade de poder
permitir o acesso gratuito desse medicamento para todos que se encontram com diagnóstico de câncer.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2015. – Deputado Professor Victorio Galli, PSC/MT.
INDICAÇÃO Nº 1.636, DE 2015
(Do Sr. Vinicius Carvalho)
Sugere a alteração do Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, que “aprova a Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI”.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Dra. DILMA VANA ROUSSEF:
A par de cumprimentar Vossa Excelência pelo empenho observado na condução dos nobres destinos
da Pátria e pelos resultados obtidos na formulação e execução das políticas públicas pertinentes à segurança
pública, venho sugerir que o Poder Executivo altere o Anexo ao Decreto n. 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
que “aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI”.
Trata-se de reduzir, de 45 para 18 a alíquota aplicável à classificação fiscal NCM (Nomenclatura Comum
do Mercosul) 9304.00.00 (Outras armas – por exemplo, espingardas, carabinas e pistolas, de mola, de ar comprimido ou de gás, cassetetes –, exceto as da posição 93.07) do Capítulo 93 (Armas e munições; suas partes e
acessórios) da Seção XIX (ARMAS E MUNIÇÕES; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS) do referido Anexo.
Ocorre que as armas de pressão estão sujeitas ao mesmo percentual de imposto da arma de fogo, cujas
NCM são 9302.00.00 e 93.03. É evidente que uma arma de pressão não tem o mesmo potencial ofensivo que
uma arma de fogo. A Portaria n. 036-DMB, de 9 de dezembro de 1999, que “aprova as normas que regulam o
comércio de armas e munições” deixa isso claro, no art. 16 e seguintes do Capítulo VII, que trata da Venda de
Armas de Pressão:
Art. 16. As armas de pressão, por ação de mola ou gás comprimido, não são armas de fogo, atiram
setas metálicas, balins ou grãos de chumbo, com energia muito menor do que uma arma de fogo.
Art. 17. As armas de pressão por ação de mola, com calibre menor ou igual a 6 (seis) mm, podem ser
vendidas pelo comércio não especializado, sem limites de quantidade, para maiores de 18 (dezoito)
anos, cabendo ao comerciante a responsabilidade de comprovar a idade do comprador e manter
registro da venda.
Art. 18. As armas de pressão por ação de gás comprimido, com calibre menor ou igual a 6 (seis) mm,
só podem ser vendidas em lojas de armas e munições, sem limites de quantidade, para maiores de
21 (vinte e um) anos, cabendo ao comerciante a responsabilidade de comprovar a idade do comprador e manter registro da venda.
Eis o que dispõe a Portaria n. 02-COLOG, de 26 de fevereiro de 2010 que regulamenta o art. 26 da Lei
n. 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” e o art. 50,
inciso IV, do Decreto n. 5.123, de 1º de julho de 2004, que a regulamenta, sobre réplicas e simulacros de arma
de fogo e armas de pressão, e dá outras providencias, em seu art. 9º e seguintes, que tratam do comércio de
armas de pressão:
Art. 9º A aquisição de arma de pressão, de uso permitido ou restrito, ocorrerá mediante as condições estabelecidas no R-105 e legislação complementar no que se refere ao comércio de produtos
controlados.
§ 1º As armas de pressão por ação de gás comprimido, de uso permitido ou restrito, bem como as
armas de pressão por ação de mola de uso restrito, somente poderão ser adquiridas por pessoas
naturais ou jurídicas registradas no Exército.
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º A aquisição de armas de pressão de uso permitido no comércio será autorizada pela RM responsável pelo registro do requerente.
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Art. 10. O fabricante, o comerciante ou o importador deverá manter, à disposição da fiscalização
militar, os seguintes dados do produto e do adquirente de armas de pressão por ação de gás comprimido, de uso permitido ou restrito, bem como de armas de pressão por ação de mola de uso restrito, pelo prazo de 5 (cinco) anos:
....................................................................................................................................................................................................
II – Dados do adquirente: nome, endereço, cópia do CPF ou CNPJ e nº do registro (CR ou TR).
Art. 11. O adquirente de arma de pressão por ação de gás comprimido deverá possuir no mínimo 18
(dezoito) anos de idade, de acordo com o disposto no art. 81, I, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), sob pena de o comerciante incidir no crime previsto no art. 242 da mesma lei.
A propósito, tendo em vista a legislação citada e transcrita, é oportuno, igualmente, desburocratizar
em relação às armas de pressão, a obtenção do Certificado de Registro (CR) previsto no art. 83 e seguintes do
Decreto n. 3.665, de 20 de novembro de 2000, que dá nova redação ao Regulamento para a Fiscalização de
Produtos Controlados (R-105), uma vez que os requisitos são os mesmos para a obtenção de qualquer arma
ou outro produto controlado.
Por tais razões, Senhora Presidenta, é que sugiro a V. Exa. a proposta da presente Indicação, reiterando
meu cordial apreço e consideração.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Vinicius Carvalho.
INDICAÇÃO Nº 1.637, DE 2015
(Da Sra. Mara Gabrilli)
Sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas com vistas à inclusão de gruas (guinchos) na
lista de itens fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhores Ministros da Saúde:
A inclusão social das pessoas com deficiência na vida social, econômica e política, assegurando o respeito
aos seus direitos no âmbito da Sociedade, do Estado e do Poder Público, tem sido um grande desafio para o Brasil.
Um longo processo, com avanços e retrocessos, é o que se espera para a superação de preconceitos,
obstáculos e limites materiais de forma a permitir a plena inclusão desse grupo em nossa sociedade.
Houve época, é bem verdade, em que ter uma deficiência significava a mais completa exclusão, com a
condenação a uma vida cheia de empecilhos e, até mesmo, a ser apartado da convivência com o restante das
pessoas.
A custo de muitas lutas, de muitas mudanças nos corações e mentes, de forma paulatina e ainda com
grandes dificuldades, a sociedade vem aprendendo a ser mais solidária, compreensiva e inclusiva para com a
pessoa com deficiência.
No Brasil, aprovação de leis de proteção, de garantia de mobilidade, de inclusão educacional e na saúde,
de acesso à cidadania plena e outras têm representado um avanço na política pública de inclusão.
Sabemos, no entanto, que mudanças jurídicas, principalmente em nosso País, nem sempre vêm acompanhadas de mudanças nas percepções da sociedade e na forma como essa sociedade apoia materialmente
os direitos e a proteção reconhecidos no plano das legislações.
Assim, temos recebido pleitos de pessoas com restrições severas de locomoção que, mesmo dispondo
de cadeiras de rodas, não têm como se transferirem para da cama para as cadeiras, e vice-versa. Observe-se
que nem sempre há uma pessoa disponível para efetuar essa transferência ou a pessoa pode não dispor de
condições físicas para tanto.
Com o desenvolvimento de aparelhos especialmente voltados para esse público, hoje é possível a utilização de gruas (guinchos) com dimensões compatíveis com o ambiente doméstico, automatizadas e facilmente
comandadas, de forma a permitir a transferência de pessoas para um ou outro ambiente, sem a necessidade
de uma pessoa, seja ela familiar ou não, estar à disposição para tanto.
Há que se prever, contudo, que tais aparelhos sejam dispensados pelo Sistema Único de Saúde – SUS,
pois é do nosso conhecimento que pedidos dessa natureza são sistematicamente negados, mesmo com a
comprovação da mais estrita necessidade do cidadão.
Desse modo, solicitamos que o item aludido seja incluído entre os aparelhos fornecidos a pessoa com
deficiência que demande direito.
Cremos que assim procedendo estaremos dando passos firmes para a transformação de direitos reconhecidos em ações concretas que permitam a inclusão efetiva das pessoas com deficiência.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2015. – Deputada Mara Gabrilli.
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INDICAÇÃO Nº 1.638, DE 2015
(Do Sr. Ronaldo Carletto)
Sugere a criação da Secretaria Especial de Combate à Dengue, à Febre de Chikungunya e à
Febre Zika.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
De acordo com o site institucional do Ministério da Saúde (MS), a Dengue, transmitida pela picada do
mosquito Aedes aegypti infectado, é uma doença viral cuja incidência aumentou 30 vezes nos últimos 50 anos.
No Brasil, ainda de acordo com o órgão, a transmissão vem ocorrendo de forma continuada desde 1986, com a
introdução de novos sorotipos ou alteração do sorotipo predominante (circulam, hoje em dia, no País, quatro
sorotipos da doença).
Conforme a Secretaria de Vigilância em Saúde do MS, do início do ano até 14 de novembro, foram registrados 1.534.932 casos prováveis de Dengue no país, com maior incidência na região Sudeste. Ademais, foram
confirmados 811 óbitos pela doença, o que representa um aumento de 79% em comparação com o mesmo
período de 2014.
Naquele sítio eletrônico também consta a informação de que a Febre de Chikungunya é uma enfermidade
viral de letalidade inferior à da dengue, também transmitida por mosquitos do gênero Aedes. Outra questão
importante abordada pelo Ministério é que existe a possibilidade de ocorrência de epidemias da moléstia no
Brasil, devido à alta densidade do vetor, à presença de indivíduos susceptíveis e à intensa circulação de pessoas
em áreas endêmicas. Até 14 de novembro, dezoito unidades da federação notificaram 17.131 casos autóctones
da doença, dos quais 6.724 foram confirmados (os restantes ainda estão em investigação).
Por fim, o Ministério da Saúde, também em seu portal da internet, alerta que a Febre Zika se trata de uma
doença viral aguda, transmitida por mosquitos (inclusive o Aedes aegypti). Em conformidade com a Secretaria
de Vigilância em Saúde do MS, a transmissão autóctone da febre pelo vírus Zika no País foi confirmada em abril
de 2015 e atinge atualmente 18 estados da federação.
Vê-se, diante disso, que essas três doenças têm como vetor o mesmo mosquito, que está espalhado em
todo o território nacional. Consoante a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 2,5 bilhões de pessoas
(aproximadamente 40% da população do planeta) vivem em áreas infestadas pelo Aedes. No Brasil, o risco de
contaminação pela picada desses insetos é alto.
Até há poucas semanas, já se sabia do potencial negativo dessas doenças especificamente para aqueles
que a contraiam. No entanto, no dia 28 de novembro, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus
da Febre Zika e o surto de microcefalia na região Nordeste. Neste mesmo dia, o MS informou que até aquela
data haviam sido notificados 1.248 casos suspeitos de microcefalia, em 311 municípios, em 14 unidades da
federação. Ademais, alertou que ocorreram 7 óbitos em crianças com suspeita de microcefalia, sendo 5 no Rio
Grande do Norte, 1 no Ceará e 1 no Piauí.
Diante desse achado lamentável, evidenciou-se que é preciso mobilização nacional para conter o mosquito transmissor, responsável pela disseminação doença. Embora o grau de dificuldade dessa tarefa seja alto,
a história nos mostra que o País já se livrou do Aedes antes. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, na década de 1950, esses vetores chegaram a ser erradicados, como resultado de medidas para controle. Porém, no
final da década de 1960, houve reintrodução do mosquito em território nacional, em razão do abrandamento
dos cuidados com a procriação do inseto. Desde então, os surtos de dengue foram se tornando mais agressivos
e letais. E, por fim, com a introdução dos vírus da Febre de Chikungunya e da Febre Zika no País, a população
brasileira ficou cada vez mais suscetível a contrair enfermidades.
Feito esse breve relato, concluímos que é preciso que o Governo Federal tome medidas efetivas tanto
para o combate do mosquito transmissor, quanto para o tratamento das pessoas afetadas pelas doenças.
No dia 1º de dezembro deste ano, até mesmo a Organização Mundial de Saúde emitiu alerta mundial para
que seus países-membros reforçassem a vigilância para o eventual crescimento de infecções provocadas
pelo zika vírus.
É por isso que sugerimos a criação de uma Secretaria, no âmbito do Ministério da Saúde, com atribuições específicas para o combate à Dengue, à Febre de Chikungunya e à Febre Zika. Atualmente, de acordo
com o Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013, que trata da estrutura administrativa do Ministério da Saúde,
a Secretaria de Vigilância em Saúde do MS é responsável, em âmbito nacional, por todas as ações de vigilância,
prevenção e controle dessas doenças.
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No entanto, diante da gravidade da epidemia de microcefalia que tem assolado o nosso País e da iminência da chegada do verão, quando as condições climáticas se tornam favoráveis à disseminação do mosquito vetor, acreditamos que a criação de uma Secretaria com este enfoque temático possa permitir ações mais
tempestivas e eficientes de combate às doenças.
A Câmara dos Deputados tem se empenhado para o combate a essas doenças, dentro dos limites de
suas atribuições. Tramita, nesta Casa, o Projeto de Lei nº 1.861, de 2015, do Deputado Luiz Lauro Filho, que “cria
a Política Nacional de Combate à Dengue, a Chikungunya e à febre Zika”. Atualmente, já recebeu parecer do
relator, o Deputado Jorge Solla, e aguarda deliberação da Comissão de Seguridade Social e Família.
Todavia, por questão de reserva constitucional de iniciativa, esta Casa não pode, por si, só, interferir na
estrutura do Ministério da Saúde para criar uma secretaria de combate às doenças em apreço. Portanto, apresentamos a presente indicação, sugerindo a criação da Secretaria Especial de Combate à Dengue, à Febre de
Chikungunya e à Febre Zika.
Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 2015. – Deputado Ronaldo Carletto.
REQUERIMENTO Nº 3.596, DE 2015
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Requer o envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Juca Monteiro ocorrido dia 12
de novembro de 2015.
DESPACHO: PUBLIQUE-SE. OFICIE-SE AO AUTOR. ARQUIVE-SE.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 117, inciso XVIII, § 2º do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que se digne a registrar nos Anais desta Casa e publicado nos órgãos de Comunicação do
Congresso Nacional, voto de pesar pelo falecimento do senhor Juca Monteiro ocorrido dia 12 de novembro
de 2015.
Amigo da família, seu Juca tinha 86 anos e era uma pessoa muito querida e generosa com todos à sua
volta. Pai do Deputado Estadual Arnaldo Monteiro e avô do Prefeito de Esperança, Anderson Monteiro.
Juca Monteiro foi internado após sofrer uma queda, onde passou uma semana internado na unidade de
terapia intensiva do hospital, mas o fato não influenciou na evolução do quadro clínico dele, que já sofria com
problemas renais e diabetes. Ele faleceu no Hospital Português do Recife. A causa oficial da morte do Senhor
Juca não foi divulgada pela instituição de saúde.
O velório aconteceu em sua residência na Rua Monsenhor Palmeira e o enterro aconteceu no final da
tarde do dia 13/11 na Cidade de Esperança. Deixo aqui meus sentimentos em especial aos seu filhos, Deputado Arnaldo Monteiro e Antônio Monteiro, além de todos os seus familiares.
Requeiro, ainda, que este voto seja levado ao conhecimento dos familiares através de seu filho, Deputado Arnaldo Monteiro, no endereço: Assembleia Legislativa da Paraíba – Praça João Pessoa s/n – Centro – João
Pessoa PB – CEP 58013-900.
Sala de Sessões, em de novembro de 2015. – Deputado Rômulo Gouveia, PSD/PB.
REQUERIMENTO Nº 3.627, DE 2015
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Requer a retirada do PL nº 3.500, de 2008, que dispõe sobre a execução de dívidas originárias
de operações de crédito rural, altera a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, e dá outras
providências.
DESPACHO:
Submeta-se ao Plenário, nos termos do art. 104, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD. Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 104, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a retirada do PL nº
3.500 de 2008, que dispõe sobre a execução de dívidas originárias de operações de crédito rural, altera a Lei nº
6.830, de 22 de setembro de 1980, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em de de 2015. – Deputado Carlos Bezerra.
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REQUERIMENTO Nº 3.641, DE 2015
(Do Sr. Laudivio Carvalho)
Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda Constitucional 534/2002.
DESPACHO:
Junte-se aos autos. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados a inclusão na Ordem do Dia da PEC 534/2002, que altera o art.144 da Constituição Federal, para
dispor sobre as competências da guarda municipal e criação da guarda nacional.
Sala das Sessões, de 01 de dezembro 2015. – Deputado Laudívio Carvalho, PMDB/MG.

REQUERIMENTO Nº 3.647, DE 2015
(Da Srª Luiza Erundina)
Requer inclusão na ordem do dia dos Projetos de Lei que tributam as grandes fortunas: Projetos de Lei Complementar nºs 277/2008, de autoria da Deputada Luciana Genro (PSOL);
48/2011, de autoria do Deputado Aloizio (PV/RJ) e 130/2012, de autoria do Deputado Paulo
Teixeira e outros.
DESPACHO:
Junte-se aos autos. Publique-se.
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência, a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar nºs 277, de 2008; 48, de 2011; e 130,
de 2012, que taxam as grandes fortunas.

Justificação
No início deste ano de 2015, o mestre em Finanças Públicas Amir Khair divulgou estudos segundo os
quais a taxação dos patrimônios concentrados entre os mais ricos do país poderia vir a render aproximadamente R$ 100 bilhões por ano se aplicada, em uma simulação hipotética, sobre valores superiores R$ 1 milhão.
Por sua vez, um grupo de analistas legislativos do Congresso fez um levantamento, a pedido parlamentar da
senadora e ex-chefe da Casa Civil (senadora Gleisi Hoffmann), que constatou, em junho passado, que se fosse
aplicado um Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) aos 200 mil contribuintes mais ricos do Brasil, o governo
poderia arrecadar até R$ 6 bilhões por ano.
É preciso levar em consideração que as prospecções realizadas abrangem tipos de taxações conforme
critérios variados. Todos, no entanto, levam à conclusão de que a cobrança deste tributo deve ser vista como
uma necessidade real no país, sobretudo, no atual momento de ajuste fiscal e da necessidade de cobrar, com
equidade, do “andar de cima” diante das necessidades do “andar de baixo” da sociedade.
Como elementar sabença, esse tipo de taxação está previsto na Constituição de 1988, mas não foi instituído até hoje. Há especulações de alguns economistas de que se a taxação vier a ser instituída poderá “espantar o mercado financeiro”. Trata-se da tradicionalíssima ameaça – desprovida de dados reais e objetivos – de
que tal tributação pode afastar grandes empresários de fazerem negócios e se fixarem no Brasil, levando-os a
preferirem se mudar para outros países.
Contudo, é sempre bom lembrar que na América do Sul possuem este tipo de tributo: Uruguai,
Argentina e Colômbia. E na Europa ocidental, apenas Bélgica, Portugal e Reino Unido não o possuem.
Exemplos de taxação bem-sucedida sobre grandes fortunas são observadas hoje no Reino Unido e nos
EUA.
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Portanto, o complexo assunto precisa de ampla discussão nesta Casa e, no atual momento de crise,
abre-se uma janela de oportunidade para que a taxação sobre as grandes fortunas sejam um caminho para
a transformação do sistema tributário brasileiro mais progressivo e, por isso mesmo, mais justo e socialmente equânime.
Sala das Sessões, em
NOME PARLAMENTAR

ASSINATURA

REQUERIMENTO Nº 3.660, DE 2015
(Do Sr. Hélio Leite)
Requer a inclusão na Ordem do Dia do PL nº 1.481 de 2007.
DESPACHO:
Junte-se aos autos. Publique-se.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei Nº 1.481/2007, “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para dispor sobre o acesso a redes digitais de informação em estabelecimentos de ensino”.
Sala das Sessões, de novembro de 2015. – Deputado Hélio Leite, DEM/Pará.

REQUERIMENTO Nº 3.661, DE 2015
(Do Sr. Sandro Alex)
Requeiro, nos termos do art. 114, XIV do Regimento Interno, a inclusão na Ordem do Dia do
Projeto de Lei nº 2861/2008, que “Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, para estender
aos técnicos de nível médio, regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, e nos de Química, o piso salarial mínimo”.
DESPACHO:
Junte-se aos autos. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 114, XIV do Regimento Interno, a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº
2861/2008, que “Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, para estender aos técnicos de nível médio, regularmente
inscritos nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e nos de Química, o piso salarial mínimo”.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Sandro Alex, PPS/PR.

REQUERIMENTO Nº 3.669, DE 2015
(Do Sr. Augusto Carvalho)
Requer a inclusão na Ordem do Dia da PEC 504/2010, que “Altera o § 4º do art. 225 da Constituição
Federal, para incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas considerados patrimônio nacional”.
DESPACHO:
Junte-se aos autos. Publique-se.
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Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão na Ordem do Dia da PEC 504/2010, que “Altera o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, para incluir o Cerrado e a
Caatinga entre os biomas considerados patrimônio nacional”.
Sala das Sessões, de novembro de 2015. – Deputado Augusto Carvalho, Solidariedade/DF.
REQUERIMENTO Nº 3.671, DE 2015
(Do Sr. João Rodrigues)
Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 534, de 2002,
que “Altera o art. 144 da Constituição Federal, para dispor sobre as competências da Guarda
Municipal e criação da Guarda Nacional”.
DESPACHO:
Junte-se aos autos. Publique-se.
Senhor Presidente, Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento Interno,
a inclusão na Ordem do Dia a Proposta de Emenda à Constituição PEC nº 534, de 2002, que altera o art. 144 da
Constituição Federal, “para dispor sobre as competências da guarda municipal e criação da guarda nacional”.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado João Rodrigues.
REQUERIMENTO Nº 3.675, DE 2015
(Da Srª Professora Dorinha Seabra Rezende)
Requer a inclusão na pauta do Projeto de Lei nº 1.481/2007 que “Altera a Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para dispor sobre o acesso a
redes digitais de informação em estabelecimentos de ensino.”.
DESPACHO:
Junte-se aos autos. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base nos antigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno, que seja incluído
na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 1481/2007, do Senado Federal, de autoria do ex-Senador Aloízio Mercadante, PT/SP, que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000,
para dispor sobre o acesso a redes digitais de informação em estabelecimentos de ensino.”.
O referido projeto de lei cumpriu tramitação regular por Comissão Especial, conforme determina o artigo
34, inciso II, do Regimento Interno, tendo em vista a competência das seguintes comissões: Educação e Cultura;
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição
e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RIDC). Proposição sujeita a apreciação de Plenário. Regime de Tramitação: Em Prioridade. Pronto para Ordem do Dia.
Sala das Sessões, de novembro de 2015. – Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, Democratas/TO.
REQUERIMENTO Nº 3.691, DE 2015
(Do Sr. Lobbe Neto)
Solicita inclusão na Ordem do Dia, do Projeto de Lei Complementar nº 374 de 2006, que acrescenta art. 4º-A à Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, para permitir que o trabalhador com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e desempregado saque seus recursos acumulados no Fundo de Participação PIS/Pasep, e dá outras providências.
DESPACHO:
Junte-se aos autos. Publique-se.
Senhor Presidente,
Requeiro de Vossa Excelência, nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a Inclusão
na Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar nº 374 de 2006, que acrescenta art. 4º-A à Lei Complementar nº
26, de 11 de setembro de 1975, para permitir que o trabalhador com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade
e desempregado saque seus recursos acumulados no Fundo de Participação PIS/Pasep, e dá outras providências.
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Justificação
Trata-se de Projeto de Lei Complementar, oriundo do Senado Federal, de autoria do Senador Ney Suassuna – PMDB/PR, que tem por objetivo acrescenta art. 4º-A à Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975,
para permitir que o trabalhador com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e desempregado saque seus
recursos acumulados no Fundo de Participação PIS/Pasep.
Entre os apensados ao referido Projeto de Lei Complementar, está o PLP nº 262 de 2005 de minha autoria que altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, autorizando o saque da conta individual
do PIS – PASEP ao desempregado acima de 45 (quarenta e cinco) anos de idade.
Atualmente, o mercado de trabalho para as pessoas com idade superior a 45 anos, vem se tornando
uma barreira para a sua recolocação, em diversos setores. A nossa proposta tem por objetivo acrescentar à Lei
Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, a possibilidade de saque da conta individual do PIS-PASEP
pelo desempregado com idade acima de 45 anos de idade na data de sua demissão.
A liberação do saldo do PIS/PASEP, certamente, não resolverá o problema do desemprego para as pessoas com idade acima de 45 anos. Porém, poderá amenizar a sua situação com a possibilidade de abertura de
pequenos negócios e assim sobreviver por um determinado tempo.
Portanto, na certeza da aprovação do presente Projeto de Lei Complementar, dada a sua grande importância, solicito o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarmos o presente requerimento.
Sala das Sessões, 01 de desembro de 2015. – Deputado Lobbe Neto, PSDB/SP.

DESPACHOS DO PRESIDENTE
Expediente
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício Pres. nº 421/15-CFT, da Senhora Deputada SORAYA SANTOS, Presidente da Comissão de Finanças
e Tributação. Comunicação de pareceres divergentes ao Projeto de Lei nº 7.646/2010.
Transfira-se ao Plenário a competência para apreciar o Projeto de Lei n. 7.646/2010, porquanto se
configurou a hipótese do art. 24, II, g, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se. Oficie-se.
Em 8-12-15. – Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício 807/2015, da Liderança do PT – indica o Dep. Zé Geraldo como Vice-Líder do PT, em substituição
ao Dep. Luiz Sérgio.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 8-12-15. – Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Of. nº 528/2015, da Liderança do Bloco PP/PTB/PSC/PHS – indica o Dep. Sérgio Moraes como Vice-Líder
do Bloco, em substituição ao Dep. Deley.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 8-12-15. – Eduardo Cunha, Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício 815/2015, da Liderança do PT – indica o Dep. Luiz Sérgio como Vice-Líder do PT, em substituição
ao Dep. Zé Geraldo.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 8-12-15. – Eduardo Cunha, Presidente.
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Ofício 032/Gab.SC
Brasília, 08 de dezembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
DEPUTADO EDUARDO CUNHA

Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que desde o dia 01 de dezembro de 2015, estou
filiado ao Partido Trabalhista do Brasil- PTdoB.
Segue em anexo, ficha de filiação.
Como Vossa Excelência sabe, de acordo com a lei orgânica dos partidos, é de
resp nsabilidad do partido político encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral, nos
mes s de outu r e abril, a relação dos seus filiados.
ço a atenção.

Deputado Federal
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Recife, 03 de dezembro de 2015.

Francisco Petrus Perazzo Paz
Técnico Judiciário do TRE-PE
Matricula n• 309.16.121

A Sua Excelência o Senhor
Juiz da 88 Zona Eleitoral TRE/PE
NESTA

Ex.mo Senhor Juiz,
Eu, Silvio Serafim Costa, Deputado Federal, com Título de Eleitor n°
0053 5412 089~ , Zona n° 8, Seção n° 117, comunico a Vossa Excelência que, no
último dia 30 de $etembro de 2013, solicitei minha desfiliação do Partido Social
Cristão - PSC, conforme ofício em anexo.
Na oportunidade, manifesto votos de consideração e apreço.
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Recife, 07 de dezembro de 2015,

A Sua Excelência o Senhor

EDUARDO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que houve um erro de digitação no Protocolo
nº 88736/2015 do Tribunal Regional Eleitoral - PE, 008ª Zona - Recife,
quando da comunicação de minha desfiliação do Partido Social CristãoPSC.
Onde está escrito: "30 de setembro de 2013"
Leia-se: "30 de novembro de 2015".
Segue em anexo, cópia do documento encaminhado ao Secretário-Geral do
Partido Social Cristão em Pernambuco, Sr. Samuel Vieira de Andrade, onde
solicitei a minha desfiliação do PSC em 30 de novembro de 2015.
Comunico ainda, que em função do feriado de Nossa Senhora da Conceição,
Padroeira de Recife, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco não está
funcionando hoje, dia 08 de dezembro de 2015 e por esse motivo, solicito
de Vossa Excelência que compreenda a minha impossibilidade de
apresentar uma errata com novo protocolo.
Certo de poder contar com a compreensão de Vossa Excelência, agradeço
a atedção dispe sada .

Deputado Federal
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Recife, 30 de novembro de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
SAMUEl VIEIRA DE ANDRADE

Senhor Secretário-Geral do PSC em Pernambuco

NESTA

Senhor Secretario,

Eu, Silvio Serafim Costa, Deputado Federal, com Título de Eleitor n°
0053 5412 0892, Zona n° 8, Seção n° 117, solícito minha desfiliação do Partido
Soc1al Cristão- PSC.
Na oportunrdade, manife o votos d consideração e apreço.

Atenciosamente,

Deputado Federal

Dezembro de 2015

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

20

PSC

Redfe, 30 de Novembro de 2015

DECLARAÇÃO

Oedaro para os devidos fins1 que Sr2 Silvio Serafim Costa, Deputado Federal, com
Trtulo de Eleitor ne 005354120892, Zona n!? 008, seção ne 117, entregou seu pedido
de desfllia:ção partidária na data de 30 de Novembro do corrente ano.

SJJrttPl'l Jlltira lt A.ndr4dt
~.:reMw G~r.al <h t><;f
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PROPOSIÇÕES
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 174, DE 2015
(Do Sr. Félix Mendonça Júnior)
Acresce o §4º-A ao art. 57 da Constituição Federal para vedar a recondução para o mesmo
cargo da Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados, das Câmaras de Vereadores dos Municípios e da Câmara Legislativa do Distrito Federal na eleição imediatamente subsequente
(APENSE-SE À(AO) PEC-426/2009. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO. REGIME DE
TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)

COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Reunião Ordinária (Audiência Pública Conjunta) da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e da Comissão de Educação, realizada em dezoito de junho de 2015
Às quatorze horas e vinte e oito minutos do dia dezoito de junho de dois mil e quinze, reuniram-se, no
Anexo II, Plenário 6 da Câmara dos Deputados, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e a Comissão de Educação (CE). Estavam presentes os Deputados da CAPADR: Carlos Henrique Gaguim – Vice-Presidente; Adilton Sachetti, Assis do Couto, Bohn Gass, Dilceu Sperafico, Evair de
Melo, Francisco Chapadinha, Hélio Leite, Jony Marcos, Marcon, Pedro Chaves, Raimundo Gomes de Matos, Ricardo Teobaldo, Valdir Colatto e Zé Carlos – Titulares; Nelson Marquezelli e Professor Victório Galli – Suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Abel Mesquita Jr., Afonso Hamm, André Abdon, Beto Faro, Celso Maldaner, César Halum, César Messias, Elcione Barbalho, Evandro Roman, Heitor Schuch, Heuler Cruvinel, Irajá
Abreu, Jerônimo Goergen, João Daniel, Josué Bengtson, Kaio Maniçoba, Luis Carlos Heinze, Luiz Cláudio, Luiz
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Nishimori, Marcelo Castro, Nelson Meurer, Newton Cardoso Jr, Nilson Leitão, Odelmo Leão, Onyx Lorenzoni,
Roberto Balestra, Rogério Peninha Mendonça, Ronaldo Lessa, Sérgio Moraes, Silas Brasileiro, Tereza Cristina,
Valmir Assunção, Zé Silva e Zeca do PT. Estavam presentes os Deputados da CE: Professora Dorinha Seabra Rezende – Vice-Presidente; Angelim, Celso Jacob, Lobbe Neto, Padre João, Professora Marcivania, Mariana Carvalho – Titulares; Evandro Gussi, Keiko Ota, Leo de Brito, Maria do Rosário, Odorico Monteiro e Zenaide Maia –
Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Arnon Bezerra, Josi Nunes, Lelo Coimbra, Pedro Fernandes,
Professor Victório Galli, Raquel Muniz, Saraiva Felipe, Alice Portugal, Aliel Machado, Ana Perugini, Givaldo Carimbão, Givaldo Vieira, Leônidas Cristino, Orlando Silva, Pedro Uczai, Reginaldo Lopes, Ságuas Moraes, Waldenor Pereira, Zeca Dirceu, Caio Narcio, Giuseppe Vecci, Glauber Braga, Izalci, Max Filho, Moses Rodrigues, Nilton
Pinto, Rogério Marinho, Victor Mendes, Damião Feliciano, Sergio Vidigal e Brunny. Compareceu também o Deputado Weliton Prado como não membro. ABERTURA: O Presidente em exercício, Deputado Zé Carlos, declarou aberta a reunião, cumprimentou a todos e agradeceu a presença dos parlamentares e convidados. Ainda,
esclareceu que a audiência pública trataria sobre a “Educação do Campo no Brasil”, conforme solicitação dos
Requerimentos nºs 70/15 e 98/15, na CAPADR, de autoria do Deputado Zé Carlos (PT/MA) e do Requerimento
nº 40/15, na CE, de autoria do Deputado Odorico Monteiro (PT/CE). O Presidente anunciou as regras para o
procedimento da reunião e convidou para compor a Mesa os Senhores e Senhoras: Divina Lúcia Bastos – Coordenadora-Geral de Políticas de Educação do Campo da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC); José Wilson de Sousa Gonçalves – Secretário
de Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG); Anselmo Pereira de
Lima – Secretário de Administração da União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB); Vanderval Spadetti – Representante da União das Associações das Escolas Famílias Agrícolas do Maranhão (UAEFAMA); Antônia das Graças Santos Silva – Representante da Associação Regional das Casas Familiares Rurais
(ARCAFAR); Idelzuith Souza Borges – Representante da Escola Família Agrícola Dom Fragoso; Elisa Guaraná
Castro – Coordenadora de Gestão Territorial da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Ato contínuo, o Presidente passou a palavra ao autor do Requerimento na Comissão de Educação, Deputado Odorico Monteiro, que fez suas considerações sobre a importância de se debater e propor medidas para a garantia de uma educação de qualidade nas áreas rurais. O Presidente, em seguida, concedeu a palavra aos preletores: José Wilson de Sousa Gonçalves mencionou as conquistas e desafios dos agricultores familiares na melhoria da qualidade de vida na área rural. Cobrou maior ação governamental para proporcionar aos produtores rurais e seus filhos acesso à educação; Anselmo Pereira de Lima
destacou a origem histórica das Escolas Famílias Agrícolas e a forma como são constituídas no Brasil. Defendeu
a importância da formação proporcionada por essas escolas para o desenvolvimento econômico e social no
campo. Por fim, cobrou mais políticas públicas para a área educacional. O Deputado Hélio Leite sugeriu que,
às exposições dos convidados, fossem intercaladas as intervenções dos parlamentares inscritos. O Presidente
acatou a sugestão. Fez uso da palavra o Deputado Hélio Leite, que demonstrou preocupação com a dificuldade dos alunos moradores das áreas rurais chegarem às escolas, geralmente localizadas em áreas mais urbanizadas, distantes das suas residências. Propôs a criação de diversas escolas-sede no meio rural. Também, mencionou o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) – com sua obrigatoriedade de um percentual da
compra da merenda escolar ser feito dos agricultores familiares – como importante catalisador para o desenvolvimento das comunidades da zona rural. O Deputado Assis do Couto criticou a falta de regulamentação,
por parte do Executivo, de normas jurídicas que fortalecem as ações educativas no campo. O Presidente devolveu a palavra aos expositores: Vanderval Spadetti defendeu a adoção da metodologia Pedagogia da Alternância, que intercala período em que os estudantes ficam nas escolas em regime de internato e período em
que ficam em suas comunidades. Para Vanderval, o método seria a solução para o desenvolvimento rural e
proporcionaria uma formação humana e técnica aos alunos; Antônia das Graças Santos Silva apresentou o
exemplo das Escolas Famílias Agrícolas do Maranhão, as quais atendem mais de três mil estudantes. Criticou a
falta de verba pública para essas escolas, um entrave para a maior atuação das instituições; Idelzuith Souza
Borges expôs o caso da Escola Família Agrícola Dom Fragoso, no Estado do Ceará. Idelzuith apresentou alguns
instrumentos pedagógicos utilizados pela escola, a qual utiliza a Pedagogia da Alternância. Defendeu a imprescindibilidade das ações de educação no campo e cobrou mais investimento público nessa área; Elisa Guaraná Castro destacou as ações já desenvolvidas pelo MDA para proporcionar o desenvolvimento da educação
no campo, bem como as ações que constam do plano de ação do Ministério para serem realizadas nessa área;
Divina Lúcia Bastos comentou sobre os desafios que a Secretaria vem encontrando para atuar com efetividade na educação em zonas rurais. Destacou, inclusive, que dados incorretos ou incompletos constantes do censo escolar impossibilitaram um grande número de escolas de terem acesso às políticas públicas. Finalizadas as
exposições, o Presidente passou a palavra aos Deputados inscritos: Nilto Tatto sugeriu criar mecanismos para
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assegurar que os estudantes possam retornar às suas comunidades a fim de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o período de formação nas escolas e universidades; Padre João destacou os avanços já obtidos
por meio da Medida Provisória 562/2012. No entanto, mencionou que ainda há muito a ser feito e sugeriu uma
agenda com o Ministro da Educação; Leo de Brito demonstrou preocupação com o “envelhecimento do campo”, devido ao êxodo rural dos jovens. Defendeu que proporcionar uma educação de qualidade aos moradores
do campo poderia reverter esse processo; Evair de Melo comentou sobre as ações desenvolvimentistas na
área da educação no Estado do Espírito Santo e ressaltou a importância dessas medidas para a conquista de
uma vida digna e próspera no campo; Marcon ratificou a sugestão do Padre João de se reunir parlamentares
e os Ministros da Educação e do Desenvolvimento Agrário a fim de se discutir e traçar estratégias de atuação
articulada em prol da melhoria da educação no campo; Professora Dorinha Seabra Rezende criticou a visão
distorcida de a educação no campo ser tratada como periférica por muitos gestores, o que culmina com a dificuldade de acesso aos recursos financeiros e a falta de identidade entre os estudantes moradores de zona
rural e as escolas por eles frequentadas, afastadas de suas comunidades; Érica Kokay acredita que os modelos
de escolas no Brasil precisam ser repensados, as instituições devem ser transformadas em espaços de construção cultural. Após o último Deputado inscrito, o Presidente agradeceu a participação de todos os presentes e
suspendeu a reunião por dois minutos para que a Ata fosse elaborada. Reaberta a reunião, o Presidente dispensou a leitura da Ata e a colocou em discussão e votação. A Ata foi aprovada pelo Plenário. Em seguida, o
Presidente encerrou os trabalhos às dezessete horas e dezesseis minutos. O inteiro teor foi gravado, passando
as notas taquigráficas a integrarem o acervo documental desta reunião. E, para constar, eu, Moizes Lobo da
Cunha, secretário, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente em
exercício da CAPADR, Deputado Zé Carlos, e pelo Presidente em exercício da CE, Deputado Odorico Monteiro,
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Centésima Décima Nona Reunião Deliberativa Ordinária, realizada em 3 de dezembro de 2015
Às onze horas e um minuto do dia três de dezembro 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 – Vice-Presidente; Altineu Côrtes, André
Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Bruno Covas, Chico Alencar, Covatti Filho,
Delegado Éder Mauro, Esperidião Amin, Fausto Pinato, Giovani Cherini, Jorginho Mello, José Fogaça, Jutahy
Junior, Marcelo Aro, Maria do Rosário, Padre João, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Rodrigo Pacheco, Ronaldo
Fonseca, Rubens Pereira Júnior e Tadeu Alencar – Titulares; Bruna Furlan, Cabo Sabino, Delegado Waldir, Efraim
Filho, Félix Mendonça Júnior, Gonzaga Patriota, Hildo Rocha, José Nunes, Laudivio Carvalho, Lincoln Portela,
Lucas Vergilio, Odelmo Leão, Professor Victório Galli, Reginaldo Lopes, Ricardo Barros, Sandro Alex, Soraya Santos, Subtenente Gonzaga, Vitor Valim e Wellington Roberto – Suplentes. Compareceram também os Deputados
Carlos Henrique Gaguim, Eduardo Bolsonaro, Evair de Melo, Silas Freire e Tenente Lúcio, como não-membros,
bem como o Senhor Leonan Ferreira da Silva e a Senhora Ana Karine do Nascimento Lima. Deixaram de comparecer os Deputados Alceu Moreira, Alessandro Molon, Arthur Oliveira Maia, Betinho Gomes, Bonifácio de
Andrada, Capitão Augusto, Carlos Bezerra, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Décio Lima, Evandro Gussi, Felipe Maia,
Francisco Floriano, Hiran Gonçalves, Indio da Costa, João Campos, José Carlos Aleluia, José Mentor, Júlio Delgado, Juscelino Filho, Luciano Ducci, Luis Tibé, Luiz Couto, Luiz Sérgio, Mainha, Marco Tebaldi, Marcos Rogério,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo Maluf, Pr. Marco Feliciano, Raul Jungmann, Rogério Rosso,
Sergio Souza, Valmir Prascidelli, Veneziano Vital do Rêgo e Wadih Damous. ABERTURA: O Presidente declarou
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da centésima décima oitava Reunião Deliberativa Ordinária realizada em dois de dezembro de dois mil e quinze. Os Deputados Ronaldo Fonseca e Aguinaldo Ribeiro
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 onze horas e dois minutos, o Presidente iniciou a Ordem do Dia e
retirou, de ofício, as Propostas de Emenda à Constituição nos 511/10 e 117/15, e o Projeto de Lei no 5.125/09,
itens quatro, cinco e dezenove da pauta, respectivamente, a pedido dos Relatores, Deputados Manoel Júnior,
Soraya Santos e Aguinaldo Ribeiro, nesta ordem. Retirou, ainda, de ofício, o Projeto de Lei no 1.557/07, item
catorze da pauta, a pedido do Autor do Projeto, Deputado Ivan Valente. I – DELIBERAÇÕES COM INVERSÕES
APROVADAS. Conforme acordo firmado na Comissão, ficaram mantidas as inversões aprovadas na Reunião anterior dos itens vinte quatro e seis, solicitadas pelos Deputados Rodrigo Pacheco e Alceu Moreira, nesta ordem.
Os Deputados Esperidião Amin e Rodrigo Pacheco solicitaram, ainda, em lista de presença na Reunião de hoje,
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inversão de pauta para apreciação dos itens um e vinte e quatro, respectivamente. Por acordo, o item um será
apreciado com antecedência sobre os demais. Passou-se à votação. Foram os requerimentos aprovados pelo
Plenário da Comissão. 1 – RECURSO Nº 74/15 – do Sr. Esperidião Amin – (MPV 678/2015) – que “recorre, com
base no artigo 95, § 8º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, da Decisão do Presidente na Questão
de Ordem nº 116/2015”. RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO. PARECER: pelo provimento. Retirado de Pauta
em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015. Proferido o Parecer pelo Relator. Os Deputados Padre João e
Ronaldo Fonseca solicitaram vista conjunta ao Recurso, que foi concedida pelo Presidente. Às onze horas e sete
minutos, assumiu a presidência o Deputado Aguinaldo Ribeiro. 2 – PROJETO DE LEI Nº 2.969/11 – do Sr. Lucio
Vieira Lima – que “acrescenta parágrafo aos arts. 41 e 82 da Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, para que seja determinado o tempo de sustentação oral das ações originárias ou
recursos nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais”. EXPLICACAO DA EMENTA: O prazo será de dez minutos.
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação. Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015. 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. 3 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76/07 – do Sr.
José Fernando Aparecido de Oliveira – que “modifica o art. 2º da Lei Complementar nº 125, de 2007”. (Apensados: PLP 380/2008, PLP 403/2008 (Apensados: PLP 106/2015 e PLP 128/2015), PLP 475/2009 e PLP 119/2015)
EXPLICACAO DA EMENTA: Inclui municípios de Minas Gerais na área de abrangência da Sudene. RELATOR:
Deputado EVANDRO GUSSI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com
emenda, do PLP 380/2008, com emendas, do PLP 403/2008, com emenda, do PLP 475/2009, do PLP 119/2015,
com emenda, do PLP 106/2015, com emenda, e do PLP 128/2015, apensados; da Emenda da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, com subemenda; e do Substitutivo da Comissão
de Finanças e Tributação, com subemenda. Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Luiz Couto, em 25/11/2015.
Designado Relator Substituto, Deputado Rodrigo Pacheco, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado em
vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze do corrente ano pelo Relator anteriormente designado, Deputado Evandro Gussi. Não houve discussão. Passou-se à votação. Foi aprovado o Parecer. 4 – PROJETO DE LEI
Nº 5.015/13 – do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “inclui dispositivo na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001
(Estatuto da Cidade), que prevendo, nas cidades com mais de duzentos mil habitantes, contrapartida pela valorização imobiliária decorrente do aumento do potencial construtivo ou da alteração de uso de solo”. RELATOR:
Deputado AGUINALDO RIBEIRO. PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Urbano. Retirado de Pauta em virtude da ausência do Relator, em 01/12/2015. Designado
Relator Substituto, Deputado Rodrigo Pacheco, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado em dezenove de
novembro de dois mil e quinze do corrente ano pelo Relator anteriormente designado, Deputado Aguinaldo
Ribeiro. A Deputada Maria do Rosário e o Deputado Subtenente Gonzaga solicitaram vista conjunta ao Projeto, que foi concedida pelo Presidente. No decorrer da Reunião, o Presidente retirou, de ofício, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 132/15, item seis da pauta, em virtude da ausência do Relator, Deputado Alceu
Moreira, e a Proposta de Emenda à Constituição nº 138/15, item sete da pauta, a pedido do Relator, Deputado Rubens Pereira Júnior. ENCERRAMENTO. Em virtude do esgotamento da pauta possível, o Presidente
encerrou a Reunião às onze horas e trinta e um minutos, antes convocou Reunião Deliberativa Ordinária para
terça-feira, dia oito de dezembro de dois mil e quinze, às dez horas, para apreciação da pauta a ser publicada.
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.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 54ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 14 de outubro de 2015
Às onze horas e quatro minutos do dia quatorze de outubro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão
de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados. Julio Lopes – Presidente; Carlos Marun – Vice-Presidente; Alberto Filho, Caetano, Cícero Almeida, Dâmina Pereira, Herculano Passos, Hildo
Rocha, João Paulo Papa, José Nunes, Leopoldo Meyer, Luizianne Lins, Marcos Abrão, Moema Gramacho e Valadares Filho – Titulares; Alex Manente, Angelim, Irajá Abreu, Jefferson Campos, Mauro Lopes, Miguel Haddad,
Silvio Torres, Tenente Lúcio e Zé Carlos – Suplentes. Compareceram também os Deputados Afonso Florence,
Carlos Gomes, Ságuas Moraes, Vitor Valim e Weliton Prado, como não-membros. Deixou de comparecer o Deputado Flaviano Melo. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e
colocou em apreciação as Atas da 52ª Reunião Ordinária Deliberativa e da 53ª Reunião Ordinária de Audiência
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Pública realizadas em 7 de outubro de 2015. O Deputado Tenente Lúcio solicitou a dispensa da leitura das Atas.
Em votação, as Atas foram aprovadas unanimemente. Antes de iniciar a Ordem do Dia, o Presidente realizou o
descerramento da fotografia do Deputado Zezeu Ribeiro que foi homenageado com seu nome no Plenário 16
do Anexo II da Câmara dos Deputados em respeito à aprovação da Resolução nº 11/2015. EXPEDIENTE: O Presidente informou que realizou designações no dia 7 de outubro de 2015. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos:
1 – REQUERIMENTO Nº 80/15 – da Sra. Moema Gramacho – que “requer a realização de audiência pública, no
âmbito desta Comissão, para discutir as reivindicações dos movimentos em defesa do direito à moradia no Distrito Federal; e as providencias adotadas pelo GDF para assegurar políticas públicas de habitação de interesse
social”. Em votação, o Requerimento foi aprovado unanimemente. B – Proposições Sujeitas à Apreciação de
Plenário: PRIORIDADE. 2 – PROJETO DE LEI Nº 2.681/15 – da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro – que “exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local afastado do centro urbano”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 7210, de
1984, que institui a Lei de Execução Penal. RELATOR: Deputado TENENTE LÚCIO. PARECER: pela aprovação, com
emenda. Vista à Deputada Luizianne Lins. C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. 3 – PROJETO DE LEI Nº 3.686/12 – do Sr. Marco Tebaldi – que “dá nova redação
ao inciso IV do art. 5º da 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, e dá outras providências””. (Apensados: PL 4329/2012, PL 6201/2013 (Apensado: PL 8064/2014), PL 7491/2014 e PL 2015/2015)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece que o Poder Público local deverá garantir a implantação ou ampliação
dos equipamentos e serviços relacionados à educação, saúde, lazer e transporte público. RELATOR: Deputado
LEOPOLDO MEYER. PARECER: pela aprovação deste, do PL 6201/2013, do PL 7491/2014, do PL 2015/2015, e
do PL 8064/2014, apensados, com Substitutivo, e pela rejeição do PL 4329/2012, apensado. Vista conjunta aos
Deputados Paulo Ferreira e Roberto Britto, em 05/12/2012. Discutiram a matéria os deputados Dâmina Pereira,
Hildo Rocha, João Paulo Papa, Leopoldo Meyer, Marco Tebaldi e Zé Carlos. Retirado de pauta e pedido da Deputada Moema Gramacho. 4 – PROJETO DE LEI Nº 524/15 – do Sr. Carlos Gomes – que “estabelece limites para
emissão sonora nas atividades em templos religiosos”. RELATORA: Deputada MOEMA GRAMACHO.PARECER:
pela aprovação. Vista concedida à Deputada Luizianne Lins. 5 – PROJETO DE LEI Nº 1.040/15 – do Sr. Alfredo
Nascimento – que “altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional
de Mobilidade Urbana, para acrescentar como diretriz de política tarifária do serviço de transporte público
coletivo a concessão de desconto para pagamento realizado por meio eletrônico”. RELATOR: Deputado JOÃO
CARLOS BACELAR. PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Carlos Marun, em 16/09/2015. O Deputado
Carlos Marun apresentou voto em separado em 30/09/2015. Retirado de pauta, de ofício. 6 – PROJETO DE LEI
Nº 1.534/15 – do Sr. Chico D’Angelo – que “determina a instalação de fraldários nos banheiros de uso público
masculinos”. (Apensado: PL 1754/2015) RELATORA: Deputada MOEMA GRAMACHO. PARECER: pela aprovação
deste, e do PL 1754/2015, apensado, com substitutivo. Retirado de pauta, de ofício. Alternaram-se na condução dos trabalhos os deputados Carlos Marun e Julio Lopes. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e quarenta e dois minutos. E, para constar, eu, Luiz Gonçalves
Neto, Secretário Executivo, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Deputado
Julio Lopes, Presidente, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 55ª Reunião Ordinária para Apreciação das Emendas ao Orçamento – LOA – para 2016 –
PLN nº 7/2015-CN
Às onze horas e quarenta e três minutos do dia quinze de outubro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 12 da Câmara dos Deputados. Julio Lopes – Presidente;
Carlos Marun – Vice-Presidente; Cícero Almeida, Dâmina Pereira, Herculano Passos, Hildo Rocha, João Paulo Papa
e Valadares Filho – Titulares; Alex Manente, Miguel Haddad, Nilto Tatto, Silvio Torres e Tenente Lúcio – Suplentes.
Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim e Edinho Bez, como não-membros. Deixaram
de comparecer os Deputados Alberto Filho, Caetano, Flaviano Melo, José Nunes, Leopoldo Meyer, Luizianne Lins,
Marcos Abrão e Moema Gramacho. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Julio Lopes, declarou abertos os trabalhos e esclareceu que a reunião tem a finalidade de discutir e votar as sugestões de
emendas ao orçamento – LOA – para 2016, PLN nº 7/2015-CN. O Presidente informou ainda que os trabalhos da
presente reunião ordinária deliberativa foram gravados para dar cumprimento às exigências da comissão mista
de orçamento na entrega das emendas de comissão. Por fim, o Presidente salientou que, caso seja necessário, os
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textos e valores das emendas serão adaptados às exigências da Resolução nº 1, de 2006 – do Congresso Nacional e
da Comissão Mista de Orçamento. Após acordo, o Presidente colocou em votação as seguintes sugestões de emendas: SUGESTÃO DE EMENDA Nº 1 – Programa/Ação: 2048/10SS: “Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo
Urbano – Subvenção econômica para ressarcimento pela gratuidade do transporte coletivo urbano de pessoas idosas
e com deficiência. – Nacional”; Valor 200 milhões de reais, sendo, 200 milhões de reais no GND 3, Modalidade 90;
Cancelamentos Compensatórios no valor de 200 milhões de reais, no GND 9; UO: Ministério das Cidades. Em votação, a emenda foi aprovada unanimemente. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 2 – Programa/Ação: 2054/1D73: “Apoio
à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano”; Valor 200 milhões de reais, sendo,100 milhões de reais no GND 4,
Modalidade 30 e 100 milhões de reais no GND 4, Modalidade 40 ; Cancelamentos Compensatórios no valor de
200 milhões de reais, no GND 9; UO: Ministério das Cidades. Em votação, a emenda foi aprovada unanimemente.
SUGESTÃO DE EMENDA Nº 3 – Programa/Ação: 2054/8866: “Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas
(Papel Passado)”; Valor 70 milhões de reais, sendo, 35 milhões de reais no GND 3, Modalidade 30 e 35 milhões de
reais no GND 3, Modalidade 40; Cancelamentos Compensatórios no valor de 70 milhões de reais, no GND 9; UO:
Ministério das Cidades. Em votação, a emenda foi aprovada unanimemente. Em votação, a emenda foi aprovada
unanimemente. SUGESTÃO DE EMENDA Nº 4 – Programa/Ação: 2068/1N08: “Apoio à Implantação, Ampliação ou
Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento”; Valor 200 milhões de reais,
sendo, 100 milhões de reais no GND 4, Modalidade 30 e 100 milhões de reais no GND 4, Modalidade 40; Cancelamentos Compensatórios no valor de 200 milhões de reais, no GND 9; UO: Ministério das Cidades. Em votação, a
emenda foi aprovada unanimemente. Em seguida, o Presidente colocou a Ata da presente reunião em apreciação.
O Deputado João Paulo Papa solicitou a dispensa da sua leitura. Em votação, a ata foi aprovada unanimemente.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e quarenta e sete
minutos. E, para constar, eu, Luiz Gonçalves Neto, Secretário-Executivo, lavrei a presente Ata que será assinada pelo
Deputado Julio Lopes, Presidente, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 56ª Reunião Ordinária de Audiência Pública, realizada em 20 de outubro de 2015
Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do dia vinte de outubro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados, com a presença dos
deputados Carlos Marun – Vice-Presidente; Alberto Filho, Cícero Almeida, Flaviano Melo, Hildo Rocha e Moema
Gramacho – Titulares; Angelim, Tenente Lúcio e Toninho Wandscheer – Suplentes. Compareceram também os
Deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira, Evair de Melo, Roney Nemer e Weliton Prado. Deixaram de comparecer os Deputados Caetano, Dâmina Pereira, Herculano Passos, João Paulo Papa, José Nunes,
Julio Lopes, Leopoldo Meyer, Luizianne Lins, Marcos Abrão e Valadares Filho. ABERTURA: O Deputado Alberto
Filho, no exercício da presidência declarou abertos os trabalhos e informou que a presente Reunião Ordinária de
Audiência Pública foi realizada em atendimento ao Requerimento nº 70/2015, de autoria do próprio Deputado
Alberto Filho e do Deputado Carlos Marun, no intuito de debater o Projeto de Lei nº 1.443/2015 que “altera a Lei
nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, para submeter
os projetos à aprovação de entidade representativa da sociedade civil afetada pelas obras”. Em seguida agradeceu o comparecimento dos Deputados e demais presentes e anunciou a presença dos seguintes convidados: a
Senhora Ilse Oya, Assessora Técnica do Ministério das Cidades, e o Senhor Abelardo Campoy Diaz, Membro da Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CII/CBIC). O Presidente observou
que também foram convidados o Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente – o Senhor Francisco Gaetani, a Presidente da Caixa Econômica Federal – a Senhora Miriam Belchior, e a Coordenadora do Programa Rede
das Águas, da Organização S.O.S. Mata Atlântica, a Senhora Maria Luísa Ribeiro. No entanto, por razões diversas, não
puderam comparecer à audiência. Feita essa observação, o Presidente convidou para compor a Mesa e fazer uso da
palavra, em sequência: a Senhora Ilse Oya e o Senhor Abelardo Campoy Diaz. Após as apresentações dos convidados,
o Deputado Alberto Filho abriu espaço para o debate dos parlamentares. Discutiram a matéria os deputados Carlos
Marun, Toninho Wandscheer, Flaviano Melo e Moema Gramacho. Em seguida o Deputado Alberto Filho passou a
palavra aos expositores, para suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a presença dos convidados, dos membros e demais presentes e encerrou os trabalhos às quinze horas e
quarenta e dois minutos. E, para constar, eu, Luiz Gonçalves Neto, Secretário Executivo, lavrei a presente Ata, que será
assinada pelo Deputado Alberto Filho, Presidente em exercício, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado podendo ser reproduzido mediante solicitação
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 57ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 21 de outubro de 2015
Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia vinte e um de outubro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados. Julio Lopes – Presidente;
Carlos Marun – Vice-Presidente; Alberto Filho, Caetano, Cícero Almeida, Dâmina Pereira, Flaviano Melo, Herculano
Passos, Hildo Rocha, João Paulo Papa, José Nunes, Leopoldo Meyer, Luizianne Lins, Marcos Abrão, Moema Gramacho e Valadares Filho – Titulares; Aguinaldo Ribeiro, Alex Manente, Angelim, Genecias Noronha, Heuler Cruvinel,
Irajá Abreu, Jefferson Campos, João Carlos Bacelar, Mauro Mariani, Miguel Haddad, Silvio Torres, Tenente Lúcio e
Toninho Wandscheer – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo,
Izalci, Silas Freire e Weliton Prado, como não-membros. Justificou a ausência o Deputado Zé Carlos. ABERTURA:
Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da 54ª
Reunião Ordinária Deliberativa realizada em 14 de outubro de 2015. O Deputado Hildo Rocha solicitou a dispensa
da leitura das Atas. Em votação, as Atas foram aprovadas unanimemente. EXPEDIENTE: O Presidente informou
que realizou designações de relatoria nos dias 15 e 21 de outubro de 2015. O Presidente solicitou celeridade aos
Relatores com proposições pendentes de parecer, a fim de que sejam apreciadas até o final dessa sessão legislativa. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 82/15 – da Sra. Luizianne Lins – que “requer
a inclusão de convidados na audiência pública a ser realizada nesta Comissão, aprovada pelo requerimento Nº
54/2015, que irá discutir a inclusão de equipamentos de esporte e lazer para a juventude nos projetos habitacionais
do governo federal”. A Deputada Moema Gramacho subscreveu o Requerimento. Em votação, o Requerimento
foi aprovado unanimemente. 2 – REQUERIMENTO Nº 83/15 – da Sra. Luizianne Lins – que “requer a inclusão de
convidados na audiência pública a ser realizada na Comissão de Desenvolvimento Urbano, aprovada pelo requerimento Nº 42/2015, com vistas a discutir a situação das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS – nas metrópoles brasileiras”. A Deputada Moema Gramacho subscreveu o Requerimento. Em votação, o Requerimento foi
aprovado unanimemente. B – Proposições Sujeitas à Apreciação de Plenário: PRIORIDADE. 3 – PROJETO DE
LEI Nº 2.681/15 – da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro – que “exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local afastado
do centro urbano”. O Projeto altera a Lei nº 7210, de 1984, que institui a Lei de Execução Penal. RELATOR: Deputado TENENTE LÚCIO. PARECER: pela aprovação, com emenda. Vista à Deputada Luizianne Lins, em 14/10/2015.
Discutiram a matéria os Deputados Carlos Marun, Hildo Rocha, Leopoldo Meyer e Luizianne Lins. Em votação, o
Parecer foi aprovado unanimemente. 4 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 108/15 – do Sr. Rubens Pereira
Júnior – que “dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 112 de 19 de setembro de 2001, ampliando a Região
Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina e dá outras providências”. RELATOR: Deputado ZÉ CARLOS.
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Hildo Rocha, em 26/08/2015. Designado como Relator Substituto o
Deputado Alberto Filho. Discutiu a matéria o Deputado Hildo Rocha. Em votação, o Parecer do Relator Substituto
foi aprovado unanimemente. C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. 5 – PROJETO DE LEI Nº 937/07 – da Sra. Íris de Araújo – que “dispõe sobre a reserva de habitações para idosos de baixa renda, nos programas oficiais de produção de moradia”. RELATOR: Deputado ALEX
MANENTE. PARECER: pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 937/2007. Retirado
de pauta a pedido do Relator. 6 – PROJETO DE LEI Nº 3.686/12 – do Sr. Marco Tebaldi – que “dá nova redação ao
inciso IV do art. 5º da 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, e dá outras providências””.
(Apensados: PL 4329/2012, PL 6201/2013 (Apensado: PL 8064/2014), PL 7491/2014 e PL 2015/2015) O Projeto
estabelece que o Poder Público local deverá garantir a implantação ou ampliação dos equipamentos e serviços
relacionados à educação, saúde, lazer e transporte público. RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER. PARECER:
pela aprovação deste, do PL 6201/2013, do PL 7491/2014, do PL 2015/2015, e do PL 8064/2014, apensados, com
Substitutivo, e pela rejeição do PL 4329/2012, apensado. Vista conjunta aos Deputados Paulo Ferreira e Roberto
Britto, em 05/12/2012. Retirado de pauta a pedido do Relator. 7 – PROJETO DE LEI Nº 524/15 – do Sr. Carlos Gomes – que “estabelece limites para emissão sonora nas atividades em templos religiosos”. RELATORA: Deputada
MOEMA GRAMACHO.PARECER: pela aprovação. Vista à Deputada Luizianne Lins, em 14/10/2015. Discutiram a
matéria as Deputadas Luizianne Lins e Moema Gramacho. Em votação, o Parecer foi aprovado unanimemente. 8
– PROJETO DE LEI Nº 1.040/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para acrescentar como diretriz de política
tarifária do serviço de transporte público coletivo a concessão de desconto para pagamento realizado por meio
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eletrônico”. RELATOR: Deputado JOÃO CARLOS BACELAR. PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Carlos Marun, em 16/09/2015. O Deputado Carlos Marun apresentou voto em separado em 30/09/2015. Discutiram a matéria
os Deputados Carlos Marun, João Carlos Bacelar e Julio Lopes. Deputado Carlos Marun retirou o voto em separado.
Em votação, o Parecer foi aprovado unanimemente. 9 – PROJETO DE LEI Nº 1.534/15 – do Sr. Chico D’Angelo – que
“determina a instalação de fraldários nos banheiros de uso público masculinos”. (Apensado: PL 1754/2015) RELATORA: Deputada MOEMA GRAMACHO. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1754/2015, apensado, com substitutivo. Discutiu a matéria a Deputada Moema Gramacho. Retirado de pauta a pedido da Relatora. 10 – 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. PARECER: pela aprovação na forma do substitutivo. Em votação, o Parecer foi aprovado unanimemente.
Alternaram-se na condução dos trabalhos os Deputados Carlos Marun e Julio Lopes. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e vinte minutos. E, para constar, eu, Luiz Gonçalves Neto, Secretário-Executivo, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Deputado
Julio Lopes, Presidente, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 58ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 28 de outubro de 2015
Às dez horas e vinte e seis minutos do dia vinte e oito de outubro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados. Julio Lopes – Presidente;
Carlos Marun – Vice-Presidente; Alberto Filho, Caetano, Dâmina Pereira, Hildo Rocha, Leopoldo Meyer e Moema
Gramacho – Titulares; Alex Manente, Angelim, Irajá Abreu, Miguel Haddad, Nilto Tatto, Tenente Lúcio e Toninho
Wandscheer – Suplentes. Compareceram também os Deputados Aelton Freitas, Carlos Henrique Gaguim, Evair de
Melo, Izalci e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Cícero Almeida, Flaviano Melo, Herculano Passos, João Paulo Papa, José Nunes, Luizianne Lins e Valadares Filho. Justificou a ausência o
Deputado Marcos Abrão. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente em exercício – Deputado Carlos
Marun – declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação as Atas das 56º Reunião Ordinária de Audiência
Pública e da 57ª Reunião Ordinária Deliberativa realizadas em 20 e 21 de outubro de 2015, respectivamente. A
Deputada Moema Gramacho solicitou a dispensa da leitura das Atas. Em votação, as Atas foram aprovadas unanimemente. EXPEDIENTE: O Presidente informou que a Secretaria da Comissão recebeu de cópia do acórdão nº
2.430/2015, proferido pelo Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC nº 20.745/2014-1 que trata da
auditoria operacional para avaliação da governança em políticas públicas de mobilidade urbana. Caso os deputados tenham interesse no acórdão, podem solicitar cópia na Secretaria da Comissão. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 84/15 – do Sr. Julio Lopes – que “requer, nos termos regimentais, a realização
de Audiência Pública, no âmbito desta comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) para discutir a utilização da
metodologia BIM nas obras públicas”. Subscreveu o Requerimento o Deputado Carlos Marun. Em votação, o Requerimento foi aprovado unanimemente. B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. 2 – PROJETO DE LEI Nº 937/07 – da Sra. Íris de Araújo – que “dispõe sobre a reserva
de habitações para idosos de baixa renda, nos programas oficiais de produção de moradia”. RELATOR: Deputado
ALEX MANENTE. PARECER: pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 937/2007. Retirado de pauta, a pedido do Relator. 2 – PROJETO DE LEI Nº 6.830/13 – do Sr. Valdir Colatto – que “altera a Lei nº
12.651, de 25 maio de 2012, para dispor sobre as áreas de proteção permanente no perímetro urbano e nas regiões metropolitanas”. RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Retirado
de pauta, a pedido do Relator. 3 – PROJETO DE LEI Nº 1.534/15 – do Sr. Chico D’Angelo – que “determina a instalação de fraldários nos banheiros de uso público masculinos”. (Apensado: PL 1754/2015) RELATORA: Deputada
MOEMA GRAMACHO. PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1754/2015, apensado, com substitutivo. Discutiu
a matéria o Deputado Carlos Marun. Em votação, o Parecer foi aprovado unanimemente. Antes de encerrar os
trabalhos, o Deputado Alex Manente fez uso da palavra para solicitar a inclusão de convidado – Senhor José Auricchio Junior, Ex-Prefeito de São Caetano do Sul – ao Requerimento nº 55/2015. Em votação, o Requerimento de
inclusão foi aprovado unanimemente. Alternaram-se na condução dos trabalhos os Deputados Carlos Marun e
Moema Gramacho. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício encerrou os trabalhos às dez horas e quarenta e dois minutos. E, para constar, eu, Luiz Gonçalves Neto, Secretário-Executivo, lavrei
a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Deputado Carlos Marun, Presidente, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 59ª Reunião Ordinária de Audiência Pública, realizada em 29 de outubro de 2015
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de outubro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados, com a presença dos deputados Julio Lopes – Presidente; Herculano Passos e Hildo Rocha – Titulares; Angelim e Tenente Lúcio – Suplentes.
Também compareceram os deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo, JHC, Rosângela Curado e Weliton
Prado. Deixaram de comparecer os Deputados Alberto Filho, Caetano, Carlos Marun, Cícero Almeida, Dâmina Pereira, Flaviano Melo, João Paulo Papa, José Nunes, Leopoldo Meyer, Luizianne Lins, Marcos Abrão, Moema Gramacho e
Valadares Filho. ABERTURA: O Deputado Hildo Rocha, no exercício da presidência, declarou abertos os trabalhos e
informou que a Reunião Ordinária de Audiência Pública atendia ao Requerimento nº 76/2015, de sua autoria, para
discutir o andamento das obras de pavimentação da BR-416/AL e da travessia urbana do Município de Imperatriz/
MA, na BR-010/MA. Em seguida agradeceu o comparecimento dos Deputados e demais presentes e anunciou a presença dos seguintes convidados: o senhor Nilvan Chaves Braga – Diretor do Departamento de Transportes Terrestres;
o senhor Luiz Antônio Ehret Garcia – Diretor de Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); o senhor Manoel Geraertes Alves Cruz – Prefeito do Município de Ibateguara/AL; e o
senhor Sebastião Madeira – Prefeito do Município de Imperatriz/MA. Feita as apresentações, o Presidente convidou
o senhor Nilvan Chaves Braga para compor a Mesa e fazer uso da palavra. Terminada a exposição deste, foi convidado o senhor Luiz Antônio Ehret Garcia, que expôs os problemas envolvendo as duas rodovias. Finda a exposição, o
Presidente concedeu a palavra ao Deputado JHC. O Deputado JHC fez várias observações sobre os problemas que
cercam a rodovia BR-416/AL. O deputado Hildo Rocha também concedeu a palavra à deputada Rosângela Curado.
Depois das considerações desses dois deputados, o Presidente convidou o prefeito de Imperatriz – senhor Sebastião Madeira – para compor a mesa e fazer uso da palavra. Após a exposição do prefeito de Imperatriz, o Presidente
concedeu a palavra à senhora Paula Roselma da Rocha Nascimento, prefeita de Colônia Leopoldina, em Alagoas, e
ao senhor Bruno Rodrigo, prefeito de São José da Laje, também de Alagoas. O Presidente propôs, então, ampliar o
debate para os demais presentes. Participaram do debate: Luiz Antônio Ehret Garcia, Sebastião Madeira, a deputada
Rosângela Curado, o deputado JHC e Nilvan Chaves Braga. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos convidados, dos membros e demais presentes e encerrou os trabalhos às doze
horas e vinte e quatro minutos. E, para constar, eu, Luiz Gonçalves Neto, Secretário Executivo, lavrei a presente Ata,
que será assinada pelo Deputado Hildo Rocha, Presidente em exercício, e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado podendo ser reproduzido mediante solicitação.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 60ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 4 de novembro de 2015
Às dez horas e trinta e dois minutos do dia quatro de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados. Julio Lopes – Presidente;
Carlos Marun – Vice-Presidente; Caetano, Cícero Almeida, Flaviano Melo, Herculano Passos, Hildo Rocha, João
Paulo Papa, José Nunes, Leopoldo Meyer, Luizianne Lins, Marcos Abrão, Moema Gramacho e Valadares Filho – Titulares; Aguinaldo Ribeiro, Alex Manente, Angelim, Heuler Cruvinel, Mauro Mariani, Miguel Haddad, Nilto Tatto,
Silvio Torres, Tenente Lúcio e Toninho Wandscheer – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos
Henrique Gaguim, Evair de Melo, Izalci, Marco Tebaldi e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Alberto Filho e Dâmina Pereira. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente
em exercício – Deputado Carlos Marun – declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação as Atas das 58º
Reunião Ordinária Deliberativa e da 59ª Reunião Ordinária de Audiência Pública realizadas em 28 e 29 de outubro
de 2015, respectivamente. O Deputado João Paulo Papa solicitou a dispensa da leitura das Atas. Em votação, as
Atas foram aprovadas unanimemente. EXPEDIENTE: O Presidente em exercício – Deputado Carlos Marun –informou realizou designações de relatoria em 29 de outubro de 2015. ORDEM DO DIA: A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE. 1 – PROJETO DE LEI Nº 2.290/15 – do Senado
Federal – José Serra – (PLS 95/2015) – que “altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”, para criar o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento
do Saneamento Básico (Reisb), com o objetivo de estimular a pessoa jurídica prestadora de serviços públicos de
saneamento básico a aumentar seu volume de investimentos, por meio da concessão de créditos relativos à con-
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tribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)”. (Apensados: PL 1619/2015,
PL 1705/2015). RELATOR: Deputado JOÃO PAULO PAPA. PARECER: pela aprovação deste, do PL 1705/2015, e do
PL 1619/2015, apensados, na forma do substitutivo. Vista concedida à Deputada Luizianne Lins. TRAMITAÇÃO
ORDINÁRIA. 3 – PROJETO DE LEI Nº 3.686/12 – do Sr. Marco Tebaldi – que “dá nova redação ao inciso IV do art.
5º da 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, e dá outras providências””. (Apensados:
PL 4329/2012, PL 6201/2013, PL 8064/2014, PL 7491/2014 e PL 2015/2015). O Projeto estabelece que o Poder Público local deverá garantir a implantação ou ampliação dos equipamentos e serviços relacionados à educação,
saúde, lazer e transporte público. RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER. PARECER: pela aprovação deste, do PL
6201/2013, do PL 7491/2014, do PL 2015/2015, e do PL 8064/2014, apensados, com substitutivo, e pela rejeição
do PL 4329/2012, apensado. Vista conjunta aos Deputados Paulo Ferreira e Roberto Britto, em 05/12/2012. Discutiram a matéria os Deputados Caetano, Carlos Marun, Hildo Rocha, João Paulo Papa, Marco Tebaldi, Nilto Tatto,
Silvio Torres e Toninho Wandscheer. Em votação, o Parecer foi aprovado unanimemente. 4 – PROJETO DE LEI Nº
6.830/13 – do Sr. Valdir Colatto – que “altera a Lei nº 12.651, de 25 maio de 2012, para dispor sobre as áreas de
proteção permanente no perímetro urbano e nas regiões metropolitanas”. RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Retirado de pauta, de ofício. 5 – PROJETO DE LEI Nº 7.875/14 – do
Sr. Ricardo Tripoli – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa,
Minha Vida e dá outras providências, para prever que os projetos habitacionais contemplem espaços destinados
aos animais domésticos”. RELATOR: Deputado ALEX MANENTE. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista
à Deputada Moema Gramacho, em 02/09/2015. Retirado de pauta a pedido do Relator. 6 – PROJETO DE LEI Nº
1.071/15 – do Sr. Fábio Sousa – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho 2009, para dispor sobre investimento
em política de moradia estudantil e dá outras providências”. RELATOR: Deputado SILVIO TORRES. PARECER: pela
aprovação, com substitutivo. Vista concedida ao Deputado Nilto Tatto. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, o Presidente em exercício encerrou os trabalhos às onze horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Luiz
Gonçalves Neto, Secretário-Executivo, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Deputado Carlos Marun, Presidente em exercício, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 61ª Reunião Extraordinária de Audiência Pública, realizada em 4 de novembro de 2015
Às onze horas e trinta e três minutos do dia quatro de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão
de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputado, sob a presidência do Deputado Alex
Manente, com a presença dos Deputados Julio Lopes, Presidente; Carlos Marun, Vice-Presidente; Caetano, Cícero
Almeida, Flaviano Melo, Herculano Passos, Hildo Rocha, João Paulo Papa, José Nunes, Leopoldo Meyer, Luizianne
Lins, Marcos Abrão, Moema Gramacho e Valadares Filho, Titulares; Aguinaldo Ribeiro, Alex Manente, Angelim, Heuler
Cruvinel, Mauro Mariani, Miguel Haddad, Nilto Tatto, Silvio Torres, Tenente Lúcio e Toninho Wandscheer, Suplentes.
Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo, Izalci, Marco Tebaldi e Weliton Prado. Deixaram de comparecer os Deputados Alberto Filho e Dâmina Pereira. ABERTURA: O Deputado Alex Manente, na Presidência da Mesa, declarou abertos os trabalhos e informou que a presente reunião de Audiência Pública
foi convocada em decorrência da aprovação do Requerimento nº 55/2015, de sua autoria, que objetiva discutir “O
atraso nas obras do Monotrilho da Linha 18-Bronze do Metrô, que deverá ligar a Região do ABC à Capital Paulista”.
Em seguida agradeceu o comparecimento dos Deputados e demais presentes e apresentou os convidados que
fariam as explanações. Em seguida, convidou para compor a mesa e fazer uso da palavra os expositores na seguinte ordem: Senhor Dario Rais Lopes, Secretário Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana, do Ministério das
Cidades; Luiz Alberto Nozaki Sugahara, Superintendente Nacional de Transferência de Recursos Públicos – SUTRE,
da Caixa Econômica Federal; o Senhor Rodolfo Torres dos Santos, Chefe do Departamento de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; o Deputado Estadual de
São Paulo, Davi Zaia, Presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa
do estado de São Paulo; e o Senhor José Auricchio Júnior, Ex-Prefeito de São Caetano do Sul. Após a apresentação
de todos os expositores, o Presidente abriu espaço para os debates, do qual participaram o deputado Nilto Tatto, o
próprio deputado Alex Manente e todos os expositores. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos convidados, dos membros e demais presentes e encerrou os trabalhos às doze horas
e trinta e oito minutos. E, para constar, eu, Luiz Gonçalves Neto, Secretário executivo, lavrei a presente Ata, que será
assinada pelo deputado Alex Manente, que exerceu a presidência, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado podendo ser reproduzido mediante solicitação.

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

323

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 62ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 11 de novembro de 2015
Às dez horas e trinta minutos do dia onze de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados. Julio Lopes – Presidente; Carlos Marun
– Vice-Presidente; Caetano, Cícero Almeida, Dâmina Pereira, Flaviano Melo, Herculano Passos, Hildo Rocha, João
Paulo Papa, Leopoldo Meyer, Luizianne Lins, Marcos Abrão, Moema Gramacho e Valadares Filho – Titulares; Aguinaldo Ribeiro, Alex Manente, Angelim, Heuler Cruvinel, Irajá Abreu, Mauro Lopes, Mauro Mariani, Miguel Haddad,
Nilto Tatto, Silvio Torres, Tenente Lúcio e Toninho Wandscheer – Suplentes. Compareceram também os Deputados
Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira, Evair de Melo, Heitor Schuch e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Alberto Filho e José Nunes. ABERTURA: Havendo número
regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação as Atas das 60º Reunião Ordinária Deliberativa e da 61ª Reunião Ordinária de Audiência Pública realizadas em 4 de novembro de 2015. O Deputado Alex Mantente solicitou a dispensa da leitura das Atas. Em votação, as Atas foram aprovadas unanimemente. Em seguida, o Presidente passou à discussão e votação das sugestões de emendas ao orçamento – PPA – para
2016 a 2019, PLN nº 6/2015-CN. O Presidente informou ainda que os trabalhos da presente reunião ordinária
deliberativa foram gravados para dar cumprimento às exigências da Comissão Mista de Orçamento na entrega
das emendas de Comissão. Por fim, o Presidente salientou que, caso seja necessário, os textos e valores das emendas serão adaptados às exigências da Resolução nº 1, de 2006 – do Congresso Nacional e da Comissão Mista de
Orçamento. Após acordo, o Presidente colocou em votação as seguintes sugestões de emendas: SUGESTÃO DE
EMENDAS DE INICIATIVA NOVA Nº 1 – Iniciativa: NOVA , Programa: 2048, Objetivo: 0574, Título da Iniciativa:
Apoio ao sistemas de transporte público, na modalidade Bus Rapid Transit, em regiões metropolitanas. Custo Total: R$ 800.000.000, sendo para 2016 o custo de R$ 200.000.000 e para o triênio 2017 a 2019: R$ 600.000.000. SUGESTÃO DE EMENDAS DE INICIATIVA NOVA Nº 2 – Iniciativa: NOVA, Programa: 2049, Objetivo: 0383, Título
da Iniciativa: Garantia de 25% dos recursos do PMCMV a municípios com menos de 50 mil habitantes. Custo
Total: 100%, sendo para 2016 25% e para o triênio 2017 a 2019: 75%. SUGESTÃO DE EMENDAS DE INICIATIVA
NOVA Nº 3 – Iniciativa: NOVA, Programa: 2049, Objetivo: 0383, Iniciativa: Ampliar o acesso à habitação, de
forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa renda, em municípios com mais
de 50 mil habitantes. Custo Total: R$ 300.000.000, sendo para 2016 o custo de R$ 75.000.000 e para o triênio 2017
a 2019: R$ 225.000.000.SUGESTÃO DE EMENDA DE INICIATIVA EXISTENTE Nº 1 – Iniciativa: EXISTENTE, Programa: 2054, Objetivo: 0321, Título do PLPPA (04J0): Apoio a estados e municípios para promoção da urbanização acessível, por meio de ações e intervenções de qualificação de espaços de uso público e eliminação de
barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Título Proposto: Apoio a estados e municípios para promoção da urbanização acessível e desenvolvimento urbano, por meio de ações e intervenções de qualificação de espaços de
uso público, obras de pavimentação urbana, e eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. SUGESTÃO
DE EMENDA DE INICIATIVA EXISTENTE Nº 2 – Iniciativa: EXISTENTE, Programa: 2049, Objetivo: 0383, Título
do PLPPA (063R): Facilitação do acesso ao crédito imobiliário de forma subsidiada para produção ou aquisição
de unidades habitacionais. Título Proposto: facilitação do acesso ao crédito imobiliário de forma subsidiada para
produção e/ou aquisição de unidade habitacionais em áreas urbanas e rurais. SUGESTÃO DE EMENDA DE INICIATIVA EXISTENTE Nº 3 – Iniciativa: EXISTENTE, Programa: 2049, Objetivo: 0383, Título do PLPPA (063P):
Promoção da acessibilidade nas unidades habitacionais ofertadas no Programa Minha Casa, Minha Vida. Título
Proposto: Promoção da acessibilidade nas unidades habitacionais ofertada no Programa Minha Casa, Minha Vida
em áreas urbanas e rurais. Em votação as emendas sugeridas foram aprovadas unanimemente. ORDEM DO DIA:
A – Requerimentos: 1– REQUERIMENTO Nº 85/15 – do Sr. Julio Lopes – que “requer, nos termos regimentais,
parceria desta Comissão de Desenvolvimento Urbano com o Programa ECO Câmara no Projeto MOB Bicicletas,
desta Casa”. Em votação, o Requerimento foi aprovado unanimemente. 2 – REQUERIMENTO Nº 86/15 – do Sr.
Alex Manente – que “requer seja realizada visita técnica para diligenciar acerca do andamento das obras referentes a Linha 15 do metrô, conduzidas pela Secretaria de Transporte Metropolitanos do Estado de São Paulo”. Em
votação, o Requerimento foi aprovado unanimemente. B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE. 3 – PROJETO DE LEI Nº 2.290/15 – do Senado Federal – José Serra – (PLS 95/2015)
– que “altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”, para criar o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do Saneamento Básico (Reisb), com o
objetivo de estimular a pessoa jurídica prestadora de serviços públicos de saneamento básico a aumentar seu
volume de investimentos, por meio da concessão de créditos relativos à contribuição para o Programa de Inte-
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gração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)”. (Apensados: PLs 1619/2015 e 1705/2015). RELATOR: Deputado JOÃO PAULO PAPA. PARECER: pela aprovação deste, do PL 1705/2015, e do PL 1619/2015, apensados, na
forma do substitutivo. Vista concedida à Deputada Luizianne Lins, em 04/11/2015. Discutiram a matéria os Deputados Alex Manente, Julio Lopes e Moema Gramacho. Em votação, o Parecer foi aprovado unanimemente. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 4 – PROJETO DE LEI Nº 2.639/11 – do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei nº 11.901, de
12 de janeiro de 2009”. (Apensados: PL 4656/2012, PL 5405/2013 (Apensado: PL 6937/2013) e PL 626/2015) O
Projeto torna obrigatória a contratação de bombeiro civil em edificações públicas e particulares. RELATOR: Deputado VALADARES FILHO. PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2011 da CDU, do PL 4656/2012, do PL
5405/2013, do PL 626/2015, e do PL 6937/2013, apensados, com substitutivo. Retirado de pauta, de ofício. 5 –
PROJETO DE LEI Nº 6.830/13 – do Sr. Valdir Colatto – que “altera a Lei nº 12.651, de 25 maio de 2012, para dispor
sobre as áreas de proteção permanente no perímetro urbano e nas regiões metropolitanas”. RELATOR: Deputado
ALBERTO FILHO. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Retirado de pauta, de ofício. 6 – PROJETO DE LEI Nº
7.875/14 – do Sr. Ricardo Tripoli – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida e dá outras providências, para prever que os projetos habitacionais contemplem espaços
destinados aos animais domésticos”. RELATOR: Deputado ALEX MANENTE. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista à Deputada Moema Gramacho, em 02/09/2015. Discutiram a matéria os Deputados Caetano, Carlos
Marun, João Paulo Papa, Moema Gramacho e Nilto Tatto. Em votação, o Parecer foi aprovado unanimemente. 7
– PROJETO DE LEI Nº 1.071/15 – do Sr. Fábio Sousa – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho 2009, para dispor
sobre investimento em política de moradia estudantil e dá outras providências”. RELATOR: Deputado SILVIO TORRES. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista concedida ao Deputado Nilto Tatto, em 04/11/2015. Retirado de pauta a pedido do Relator. Alternaram-se na condução dos trabalhos os deputados Julio Lopes e Hildo
Rocha. ENCERRAMENTO: O Presidente informou os membros sobre a necessidade de aprovação da Ata desta
reunião, em virtude de ser requisito para entrega das emendas da Comissão. O deputado Hildo Rocha solicitou
a dispensa da leitura da Ata. A Ata foi colocada em discussão. Em votação, a Ata foi aprovada unanimemente.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e dezesseis minutos. E, para constar,
eu, Luiz Gonçalves Neto, Secretário-Executivo, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada
pelo Deputado Julio Lopes, Presidente em exercício, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 63ª Reunião Extraordinária de Audiência Pública, realizada em 11 de novembro de 2015
Às onze horas e vinte e seis minutos, do dia onze de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados, sob a presidência da
Deputada Moema Gramacho, com a presença dos Deputados Julio Lopes – Presidente; Carlos Marun – Vice-Presidente; Caetano, Cícero Almeida, Dâmina Pereira, Flaviano Melo, Herculano Passos, Hildo Rocha, João
Paulo Papa, José Nunes, Leopoldo Meyer, Luizianne Lins, Marcos Abrão, Moema Gramacho e Valadares Filho
– Titulares; Aguinaldo Ribeiro, Alex Manente, Angelim, Heuler Cruvinel, Irajá Abreu, Mauro Lopes, Mauro Mariani, Miguel Haddad, Nilto Tatto, Silvio Torres, Tenente Lúcio e Toninho Wandscheer – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira, Evair de Melo, Heitor Schuch
e Weliton Prado. Deixou de comparecer o Deputado Alberto Filho. ABERTURA: A Deputada Moema Gramacho, Presidente em exercício, declarou abertos os trabalhos e informou que a presente reunião de Audiência
Pública foi convocada em decorrência da aprovação do Requerimento nº 75/2015, de sua autoria, com o objetivo de discutir o tema “Consórcios Públicos”. Em seguida apresentou os expositores, na seguinte ordem: a
Senhora Paula Ravanelli Losada, Assessora Especial da Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da
República; o Senhor Igor da Costa Arsky, Coordenador-Geral de Acesso à Água, que substitui a Senhora Francisca Rosicleide Ferreira da Silva, ausente por motivo de saúde; e o Senhor Osni Cardoso Araújo, Prefeito da
Cidade de Serrinha e Presidente do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal
(Consisal). Antes das explanações, manifestou-se o Deputado Carlos Marun. Em seguida, a Deputada informou
que, após a Audiência Pública, haverá a oficialização do Lançamento da Frente dos Consórcios Públicos, cuja
Coordenadora é a própria Deputada Moema Gramacho; o Primeiro-Subcoordenador, Deputado Hildo Rocha;
o Segundo-Subcoordenador, o Deputado Carlos Marun; o Secretário-Geral, Deputado Helder Salomão. A seguir, registrou a presença do Prefeito de Irará, Senhor Derivaldo Pinto, Presidente dos Consórcios do Portal do
Sertão, bem como do Secretário Executivo, Senhor Daniel; do Senhor Hamilton Lacerda, Diretor de Programas
e Projetos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC; e do Senhor Wellington Santos, Secretário Executivo
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do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Costa do Descobrimento – CONDESC/BA; e, por último, do
Deputado Afonso Lourenço. Em seguida, passou a palavra à Senhora Paula Ravanelli Losada. Após sua explanação, a Presidente agradeceu sua participação elogiando sua dedicação a esse tema, e fazendo referência ao
Senhor Vicente Trevas, que, apesar de convidado, não pôde comparecer. Registrou, a seguir, as presenças dos
Deputados José Nunes e Maria do Rosário, esta também membro da Frente; e do Senhor Rogério Rocha, que
veio representando o Deputado Estadual da Bahia Joseildo Ramos, criador da Frente Estadual de Consórcios
Públicos. Passou a palavra para o Deputado Caetano. Em seguida, agradeceu a participação do Deputado Caetano e, convidou o Deputado Helder Salomão para compor a Mesa, e registrou a presença dos Deputados
José Nunes, Ezequiel Fonseca, Helder Salomão, Afonso Florense e também dos senhores Marcos Vinícius do
Rego, Gerente Nacional de Segmentos de Governo, que estava representando a Presidente da Caixa Econômica
Federal, Miriam Belchior; Fernando Pereira Gomes Neto, Prefeito Municipal de Lagoa Santa; Deputado; ao Deputado. Em seguida, agradeceu as participações e passou a palavra para os senhores na seguinte ordem: Igor
da Costa Arsky, Coordenador-Geral de Acesso à Água; Ezequiel Fonseca; Ernani Ciríaco de Miranda, Diretor de
Articulação Institucional do Ministério da Cidade; Marcos Vinícius, representante da Caixa Econômica Federal
e Derivaldo Pinto, Prefeito de Irará/BA. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu
a presença dos convidados, dos membros e demais presentes e encerrou os trabalhos às treze horas e trinta e
três minutos. E, para constar, eu, Luiz Gonçalves Neto, Secretário executivo, lavrei a presente Ata, que será assinada pela deputada Moema Gramacho, Presidente em exercício, e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado podendo ser reproduzido mediante solicitação.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 64ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 18 de novembro de 2015
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a
Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados. Julio Lopes – Presidente; Carlos Marun – Vice-Presidente; Alberto Filho, Cícero Almeida, Dâmina Pereira, Herculano Passos, Hildo
Rocha, João Paulo Papa, José Nunes, Marcos Abrão e Valadares Filho – Titulares; Aguinaldo Ribeiro, Angelim,
Genecias Noronha, Heuler Cruvinel, Irajá Abreu, Mauro Mariani, Miguel Haddad, Nilto Tatto, Tenente Lúcio e Toninho Wandscheer – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo,
Hélio Leite, Vitor Valim e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Caetano,
Flaviano Melo, Leopoldo Meyer, Luizianne Lins e Moema Gramacho. ABERTURA: Havendo número regimental,
o Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da 63º Reunião Extraordinária de
Audiência Pública realizada em 11 de outubro de 2015. O Deputado Alberto Filho solicitou a dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada unanimemente. EXPEDIENTE: O Presidente informou que realizou
designações de relatoria em 11 de novembro de 2015. ORDEM DO DIA: A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. 1 – PROJETO DE LEI Nº 2.639/11 – do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009”. (Apensados: PLs nº 4656/2012, 5405/2013,
6937/2013 e 626/2015). O Projeto torna obrigatória a contratação de bombeiro civil em edificações públicas
e particulares. RELATOR: Deputado VALADARES FILHO. PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2011 da
CDU, do PL 4656/2012, do PL 5405/2013, do PL 626/2015, e do PL 6937/2013, apensados, com substitutivo.
Retirado de pauta a pedido do Relator. 2 – PROJETO DE LEI Nº 1.071/15 – do Sr. Fábio Sousa – que “altera a
Lei nº 11.977, de 7 de julho 2009, para dispor sobre investimento em política de moradia estudantil e dá outras
providências”. RELATOR: Deputado SILVIO TORRES. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao Deputado Nilto Tatto, em 04/11/2015. Retirado de pauta, de ofício. 3 – PROJETO DE LEI Nº 1.443/15 – do Sr. Flaviano
Melo – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida
– PMCMV, para submeter os projetos à aprovação de entidade representativa da sociedade civil afetada pelas
obras”. RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao Deputado
Carlos Marun, em 05/08/2015. Retirado de pauta a pedido do Relator. 4 – PROJETO DE LEI Nº 3.131/15 – do
Sr. Givaldo Vieira – que “altera a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional
de Conservação e Uso Racional de Energia, para disciplinar o desligamento da iluminação noturna dos edifícios
comerciais”. RELATORA: Deputada DÂMINA PEREIRA. PARECER: pela aprovação. Vista concedida ao Deputado
Alberto Filho. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às dez horas
e cinquenta e seis minutos. E, para constar, eu, Luiz Gonçalves Neto, Secretário Executivo, lavrei a presente Ata,
que depois de lida e aprovada será assinada pelo Deputado Julio Lopes, Presidente, e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 65ª Reunião Extraordinária de Audiência Pública, realizada em 18 de novembro de 2015
Às onze horas e quatro minutos do dia dezoito de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão
de Desenvolvimento Urbano, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados, presentes os deputados Julio
Lopes – Presidente; Carlos Marun – Vice-Presidente; Alberto Filho, Cícero Almeida, Dâmina Pereira, Herculano
Passos, Hildo Rocha, João Paulo Papa, José Nunes, Marcos Abrão e Valadares Filho – Titulares; Aguinaldo Ribeiro,
Angelim, Genecias Noronha, Heuler Cruvinel, Irajá Abreu, Jefferson Campos, Mauro Mariani, Miguel Haddad,
Nilto Tatto, Silvio Torres, Tenente Lúcio e Toninho Wandscheer – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo, Hélio Leite, Vitor Valim e Weliton Prado. Deixaram de comparecer
os Deputados Caetano, Flaviano Melo, Leopoldo Meyer, Luizianne Lins e Moema Gramacho. ABERTURA: O Presidente, Deputado Julio Lopes, declarou abertos os trabalhos e informou que a presente reunião de Audiência
Pública foi convocada em decorrência da aprovação do Requerimento nº 84/2015, de sua autoria, que objetiva discutir a utilização da metodologia BIM nas obras públicas. Em seguida agradeceu o comparecimento dos
Deputados e demais presentes e apresentou os convidados que fariam as explanações. Em seguida, convidou
para compor a mesa e fazer uso da palavra os expositores na seguinte ordem: Capitão Edilberto Cabral Ferreira
– Chefe da Seção de Tecnologia da Informação da Diretoria de Obras Militares; Coronel Washington Gultenberg
de Moura Lüke – Ex-Chefe da Seção de Estudos e Projetos da Diretoria de Obras Militares; Paulo Rogério Luongo Sanchez – Membro da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC), Vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo
(SindusCon-SP) e Sócio Gerente da Sinco Engenharia; Pedro da Luz Moreira – Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento Rio de Janeiro e Professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal Fluminense; Rodrigo Chagas Machado – Gerente de Projeto e Inovação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro. Após a apresentação de todos os expositores, o Presidente abriu espaço
para os debates, do qual participaram o Deputado Carlos Marun, Prof. Luiz Augusto Contier – Conselheiro do
CAU e Coordenador de Arquitetura e Urbanismo Fundação Armando Alvares Penteado de São Paulo; Alexander Justi – Arquiteto; Ednilson Oliveira Ferreira – Diretor de Estudos do Instituto de Obras Públicas; Ronaldo
Rodrigues de Carvalho – Gerente Executivo da Caixa Econômica Federal e Willian Bueno e Silva – Presidente do
Instituto de Obras Públicas. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença
dos convidados, dos membros e demais presentes e encerrou os trabalhos às doze horas e cinquenta e sete
minutos. E, para constar, eu, Luiz Gonçalves Neto, Secretário executivo, lavrei a presente Ata, que será assinada
pelo Deputado Julio Lopes, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado podendo ser reproduzido mediante solicitação
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
TERMO DE REUNIÃO
Em dois de setembro de dois mil e quinze, deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de Finanças
e Tributação por falta de quorum. Assinaram o livro de presença Soraya Santos – Presidente; Antonio Carlos
Mendes Thame, Assis Carvalho, Carlos Henrique Gaguim, Celso Maldaner, Christiane de Souza Yared, Enio Verri,
Esperidião Amin, Evair de Melo, Fábio Ramalho, Giovani Cherini, Hildo Rocha, Jerônimo Goergen, João Gualberto, Júlio Cesar, Leandre, Leonardo Quintão, Marcio Alvino, Marcus Pestana, Mauro Pereira, Miro Teixeira, Pauderney Avelino, Rafael Motta e Valtenir Pereira; Izalci e Subtenente Gonzaga – Não Membros E, para constar,
eu, Aparecida de Moura Andrade, Secretária Executiva, lavrei o presente Termo.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Quinquagésima Sétima Reunião Ordinária, realizada em 3 de novembro de 2015
Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do dia três de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a
Comissão de Finanças e Tributação, no Anexo II, Plenário 04 da Câmara dos Deputados. Presentes os Senhores
Deputados Soraya Santos – Presidente; Enio Verri, Luiz Carlos Hauly, Pauderney Avelino, Rafael Motta, Renzo
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Braz, Ricardo Barros e Silvio Torres (Titulares); Andre Moura, Bruno Covas, Carlos Henrique Gaguim, Celso Maldaner, Christiane de Souza Yared, Esperidião Amin, Evair de Melo, Giuseppe Vecci, Hildo Rocha, Mauro Pereira,
Tereza Cristina e Valtenir Pereira (Suplentes). Compareceram também os Deputados Delegado Edson Moreira,
Edinho Bez, Gonzaga Patriota, Mariana Carvalho, Ricardo Tripoli e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Adail Carneiro, Aelton Freitas, Afonso Florence, Alexandre Baldy, Alexandre
Leite, Alfredo Kaefer, Aluisio Mendes, Andres Sanchez, Benito Gama, Carlos Melles, Edmar Arruda, Edmilson
Rodrigues, Elizeu Dionizio, Fábio Ramalho, Félix Mendonça Júnior, Fernando Monteiro, Guilherme Mussi, João
Gualberto, José Guimarães, Junior Marreca, Leonardo Picciani, Leonardo Quintão, Lucio Vieira Lima, Manoel
Junior, Miro Teixeira, Otavio Leite, Pepe Vargas, Rodrigo Martins, Rubens Otoni, Subtenente Gonzaga e Walter
Alves. ABERTURA: Aberto os trabalhos, a Presidente comunicou os procedimentos regimentais a serem seguidos, informando que a reunião seria gravada para posterior transcrição, além de ser transmitida via internet. A
seguir, informou que a reunião fora convocada para “Discussão do Decreto nº 8.441/15”, como resultado da aprovação do Requerimento nº 109/15, de autoria dos Deputados Fernando Monteiro e Bruno Covas. Passando-se
às explanações, a Presidente concedeu a palavra aos senhores convidados: Marcelo Knopfelmacher, Presidente
do Movimento de Defesa da Advocacia; Raymundo do Prado Vermelho, Representante do Instituto de Direito
Tributário de Maringá-PR; Heleno Torres, Professor titular do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e
Tributário da Universidade de São Paulo; e Antonio Augusto Silva Pereira de Carvalho, Presidente da Comissão
Especial de Contencioso Administrativo Tributário da OAB/SP. A Deputada Soraya Santos passou a presidência ao Deputado Bruno Covas. Na sequência foi dada a palavra ao Senhor Deputado Luiz Carlos Hauly, para os
questionamentos. Encerrados os debates o Presidente passou a palavra aos convidados para suas considerações
finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício encerrou os trabalhos às dezessete horas e dois minutos, antes, porém, agradecendo a presença dos senhores expositores, parlamentares
e demais convidados. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o arquivo do áudio a integrar o acervo
documental da presente reunião. E, para constar, eu, Aparecida de Moura Andrade, Secretária-Executiva, lavrei
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente em exercício, Deputado Bruno
Covas, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Sexagésima Segunda Reunião Ordinária, realizada em 12 de novembro de 2015
Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia doze de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no Anexo II, Plenário 04 da Câmara dos Deputados. Presentes os Senhores Deputados Soraya Santos – Presidente; Alfredo Kaefer – Vice-Presidente; Aelton Freitas, Afonso Florence, Alexandre
Baldy, Aluisio Mendes, Andres Sanchez, Edmar Arruda, Enio Verri, Fábio Ramalho, Fernando Monteiro, João
Gualberto, Lucas Vergilio, Lucio Vieira Lima, Luiz Carlos Hauly, Miro Teixeira, Otavio Leite, Pauderney Avelino,
Pepe Vargas, Rafael Motta, Ricardo Barros, Rodrigo Martins e Subtenente Gonzaga – Titulares; Assis Carvalho,
Bruno Covas, Carlos Henrique Gaguim, Christiane de Souza Yared, Davidson Magalhães, Esperidião Amin, Evair
de Melo, Giuseppe Vecci, Helder Salomão, Hildo Rocha, Jerônimo Goergen, Joaquim Passarinho, Júlio Cesar,
Leandre, Luis Carlos Heinze, Mauro Pereira, Nelson Marchezan Junior, Paulo Teixeira, Rodrigo Pacheco, Simone
Morgado, Tereza Cristina e Valtenir Pereira – Suplentes. Compareceram também os Deputados Cabo Sabino,
Ezequiel Fonseca, Gonzaga Patriota, Hélio Leite, Tenente Lúcio, Vitor Valim e Weliton Prado, como não-membros.
Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre Leite, Benito Gama, Carlos Melles, Edmilson Rodrigues, Elizeu Dionizio, Félix Mendonça Júnior, Guilherme Mussi, José Guimarães, Junior Marreca, Kaio Maniçoba, Leonardo Picciani, Leonardo Quintão, Manoel Junior, Renzo Braz, Rubens Otoni, Silvio Torres e Walter Alves. Justificou a ausência o Deputado Benito Gama. ABERTURA: Havendo número regimental, a Senhora Presidente
declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 60ª reunião, realizada no dia 11 de novembro
de 2015. Dispensada a leitura, a pedido do Deputado Aelton Freitas. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 161/15 – do Sr. Celso Maldaner e outros –
que “solicita que sejam convidados para participar de audiência pública, o Ministro da Fazenda, o Secretário
de Acompanhamento Econômico, o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (Afrebras) e o Diretor-Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas
(Abir), para debaterem o crédito de IPI na Zona Franca de Manaus para concentrados de refrigerantes e as distorções concorrenciais causadas”. Discutiram a matéria os Deputados Valtenir Pereira, Fernando Monteiro, Pauderney Avelino, Alfredo Kaefer e Miro Teixeira. Em votação, foi aprovado o requerimento, contra os votos os
Deputados Pauderney Avelino, Fernando Monteiro e Aelton Freitas. Apresentaram requerimento de verificação
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de votação os Deputados Pauderney Avelino, Fernando Monteiro e Valtenir Pereira. Em votação nominal, foi
constatada a ausência de quórum para a deliberação. ADIADA A VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM. 2 – REQUERIMENTO Nº 163/15 – do Sr. Mendonça Filho – que “solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini, que preste esclarecimentos sobre a exposição dos bancos estatais à
Petrobras, seus fornecedores e demais empresas do setor de óleo e gás”. APROVADO. 3 – REQUERIMENTO Nº
165/15 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “requer a convocação do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação, para debater a alteração da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) pela Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP), referente ao REFIS”.
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 4 – REQUERIMENTO Nº 169/15 – do Sr. Hildo Rocha – que “requer a realização de Audiência Pública com a finalidade de ouvir o Secretário de Educação Tecnológica do Ministério da
Educação, senhor Marcelo Feres, para discutir acerca da inadimplência do Programa Nacional de Ensino Técnico e Profissionalizante – PRONATEC, junto as Instituições privadas de ensino”. APROVADO COM ALTERAÇÕES.
AGLUTINADOS OS REQUERIMENTOS Nº 169/15, 170/15 E 176/15. 5 – REQUERIMENTO Nº 170/15 – do Sr.
Hildo Rocha – que “requer a realização de Audiência Pública com a finalidade de ouvir o Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, senhor Antonio Idilvan de Lima Alencar, para discutir a inadimplência do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES junto às instituições de ensino”. APROVADO COM ALTERAÇÕES. AGLUTINADOS OS REQUERIMENTOS Nº 169/15, 170/15 E 176/15. 6 – REQUERIMENTO Nº 172/15
– do Sr. Adail Carneiro – que “requer a realização de Audiência Pública para debater o PL 3337/2015 e tratar da
competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a cobrança judicial da dívida ativa tributária com
base no art. 131, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988”. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 7 – REQUERIMENTO Nº 173/15 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda, sobre
o eSocial”. APROVADO. 8 – REQUERIMENTO Nº 174/15 – da Sra. Soraya Santos – que “requer a realização de
reunião de audiência pública, conjunta com a Comissão de Viação e Transportes, para tratar do Programa de
Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil (PROSUB)”. APROVADO. 9 – REQUERIMENTO Nº 176/15
– do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “requer a realização de Audiência Pública para debater como ficou o FIES com
as novas regras e quais consequências para os jovens e para o País “. APROVADO COM ALTERAÇÕES. AGLUTINADOS OS REQUERIMENTOS Nº 169/15, 170/15 E 176/15. 10 – REQUERIMENTO Nº 179/15 – do Sr. Carlos Melles – que “solicita a realização de Audiência Pública na Comissão de Finanças e Tributação em conjunto
com a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para discutir sobre programas de desenvolvimento e promoção das commodities, conhecido como check-off”. APROVADO. 11 – REQUERIMENTO Nº 180/15 – Subcomissão Permanente Micro e Pequenas Empresas e Cooperativismo – que
“requer realização de audiência pública para discutir a situação da política de apoio e fomento às Micro e Pequenas Empresas e ao Cooperativismo”. APROVADO. B – Sugestões: 12 – PROPOSTA Nº 2/15 – da Sra. Soraya
Santos – que “revoga os §§ 1º a 6º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, que “dispõe sobre o Plano
Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do REAL e os critérios para
conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências”. RELATOR: a designar PARECER: a proferir. NÃO
DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. C – Proposições Sujeitas à
Apreciação do Plenário: URGÊNCIA: ART. 64 DA CF 13 – PROJETO DE LEI Nº 3.123/15 – do Poder Executivo
– que “disciplina, em âmbito nacional, a aplicação do limite máximo remuneratório mensal de agentes políticos
e públicos de que tratam o inciso XI do caput e os § 9º e § 11 do art. 37 da Constituição”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Revoga as Leis nº 8.448, de 1992; 8.852, de 1994; e dispositivo da Lei nº 10.887, de 2004. RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do
PL nº 3.123/2015 e pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária da Emenda de Plenário
nº 16/2015; pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária das Emendas de Plenário nºs
1/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015, 14/2015,
15/2015, 17/2015 e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP; e,
no mérito, pela aprovação do PL nº 3.123/2015, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda de Plenário nº
16/2015. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. PRIORIDADE 14 – PROJETO DE LEI Nº 2.319/07 – do Senado Federal – Romero Jucá – (PLS 194/2004) – que “altera a redação do caput do art. 12 da Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997, para conceder aos Municípios isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), nos
produtos que menciona, quando adquiridos por órgãos de segurança pública”. (Apensados: PL 913/2011 (Apensados: PL 2281/2011 (Apensado: PL 2975/2011) e PL 5147/2013 (Apensado: PL 6695/2013)), PL 1972/2011 e PL
5144/2013 (Apensado: PL 7425/2014 (Apensado: PL 1214/2015))) RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.319/2007 e dos
PLs nºs 913/2011, 1.972/2011, 2.281/2011, 2.975/2011, 5.144/2013, 5.147/2013, 6.695/2013, 7.425/2014 e
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1.214/2015, apensados. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM.
15 – PROJETO DE LEI Nº 5.957/13 – do Senado Federal – Lídice da Mata – (PLS 764/2011) – que “altera a Lei
nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que “dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas
de Processamento de Exportação, e dá outras providências””. (Apensado: PL 7605/2010 (Apensados: PL 1048/2011
e PL 3026/2011 (Apensado: PL 8172/2014))) RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. PARECER: pela não implicação
da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 5.957/13, dos PL’s nºs 7.605/2010, 1.048/2011,
3.026/2011, 8.172/2014, apensados, da emenda da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e da emenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e, no
mérito, pela aprovação do PL nº 5.957/13 e da emenda da CDEIC, com Substitutivo, e pela rejeição dos PL’s nºs
7.605/2010, 1.048/2011, 3.026/2011, 8.172/2014, apensados e da emenda da CINDRA. NÃO DELIBERADO FACE
O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 16 – PROJETO DE LEI Nº 8.043/10 – do Senado
Federal – Patricia Saboya – (PLS 698/2007) – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Nacional de
Educação Infantil para a Expansão da Rede Física (Pronei), dispõe sobre financiamento para construir e equipar
unidades de educação infantil, altera as Leis nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e nº 11.494, de 20 de junho de
2007, e dá outras providências”. RELATORA: Deputada TIA ERON. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 17 – PROJETO DE LEI Nº 8.254/14
– do Senado Federal – Humberto Costa – (PLS 332/2011) – que “concede pensão especial aos ex-integrantes
do “Batalhão Suez””. RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 18 – PROJETO DE LEI Nº 695/11 – do Sr. Andre Moura – que “dispõe sobre a criação de Escola Técnica Federal de Japaratuba/SE”. RELATOR: Deputado ENIO VERRI. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 695/2011 e das emendas da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 19 – PROJETO
DE LEI Nº 3.829/04 – do Sr. Lobbe Neto – que “estabelece alíquotas de contribuição para os contratos de aprendizagem previstos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. (Apensados: PL 7436/2010 e PL 4538/2012)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Fixa em 2% (dois por cento) a contribuição previdenciária do segurado e 4% (quatro
por cento) a do empregador, incidente sobre a remuneração do trabalhador adolescente aprendiz. RELATOR:
Deputado ASSIS CARVALHO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei nº 3.829/2004, do PL nº 7.436/2010, apensado, do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família e pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do PL nº 4.538/2012, apensado.
NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 20 – PROJETO DE LEI
Nº 1.486/07 – do Sr. Antônio Roberto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da assistência social às populações de áreas inundadas e dá outras providências”. (Apensado: PL 6091/2013 (Apensado: PL 29/2015)) RELATORA: Deputada LEANDRE. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto
de Lei 1.486/07, do PL 29/15, apensado e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, e pela
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do PL 6.091/13, apensado. NÃO DELIBERADO
FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 21 – PROJETO DE LEI Nº 5.075/09 – do Sr.
Geraldo Resende e outros – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola Técnica de Dourados, vinculada
à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)”. RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. PARECER: pela
não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 22 – PROJETO DE LEI Nº 1.246/11 – do Sr. Arthur Oliveira Maia – que
“dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia – UFSB, por desmembramento da Universidade Federal da Bahia – UFBA e dá outras providências”. RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO. PARECER:
pela adequação financeira e orçamentária, com emendas. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA
REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 23 – PROJETO DE LEI Nº 2.476/11 – do Sr. José Guimarães – que “indica
ao Poder Executivo a criação do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, nos
Municípios de Itapipoca, Acopiara, Boa Viagem, Paracuru, Maranguape e Horizonte no Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE 24 – PROJETO DE LEI Nº 1.217/07 – do Senado Federal – Romeu Tuma – (PLS 37/2006) – que “altera o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para incluir a pneumopatia grave e a fibrose cística (mucoviscidose) entre os agravos à saúde
a cujos portadores é concedida a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma. “. (Apensados: PL 5409/2005 (Apensados: PL 5682/2005, PL 6005/2005 (Apensados: PL 6700/2006 e PL
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3186/2008), PL 6869/2006, PL 7458/2006, PL 7496/2006, PL 7511/2006, PL 389/2007, PL 335/2007, PL 1882/2007,
PL 1970/2007 e PL 2703/2007 (Apensado: PL 2920/2008)), PL 3476/2008, PL 3815/2008, PL 4231/2008, PL
4639/2009, PL 5481/2009 e PL 5737/2009) RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. PARECER: pela adequação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei 1.217/2007, dos PL’s 5.682/2005, 6.005/2005, 6.700/2006, 6.869/2006,
7.458/2006, 7.496/2006, 7.511/2006, 335/2007, 389/2007, 1.882/2007, 1.970/2007, 3.186/2008, 3.476/2008,
4.231/2008, 5.409/2005, 5.481/2009, 5.737/2009, apensados, do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social
e Família e da Emenda a ele apresentada na Comissão de Finanças e Tributação; pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária dos PL’s nºs 2.703/2007, 2.920/2008 e 4.639/2009, apensados, nos termos da
emenda de adequação; e pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PLnº 3 .815/2008,
apensado; e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.217/2007, dos PL’s nºs 5.682/2005, 6.005/2005,
6.700/2006, 6.869/2006, 7.458/2006, 7.496/2006, 7.511/2006, 335/2007, 389/2007, 1.882/2007, 1.970/2007,
3.186/2008, 3.476/2008, 4.231/2008, 5.409/2005, 5.481/2009, 5.737/2009, 2.703/2007, 2.920/2008, 4.639/2009
e 3.815/2008, apensados, nos termos do Substitutivo da CSSF e da emenda a ele apresentada na CFT. O Deputado Pauderney Avelino apresentou voto em separado em 20/10/2015. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 25 – PROJETO DE LEI Nº 6.683/09 – do Senado Federal – Serys Slhessarenko – (PLS 356/2003) – que “altera a redação do art. 2º da Lei nº 7.797, de 10 de julho de
1989, para destinar recursos da Loteria Esportiva Federal ao Fundo Nacional de Meio Ambiente”. RELATOR:
Deputado ASSIS CARVALHO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 26 – PROJETO DE LEI Nº 2.092/07 – do
Sr. Marcos Montes – que “dispõe sobre o Programa de Reestruturação do Passivo do Setor Rural Brasileiro, de
operações originárias de crédito rural, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto, da Emenda nº 1/2007 apresentada na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e do Substitutivo da CAPADR. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 27 – PROJETO DE LEI Nº 6.327/09 – do
Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe sobre a isenção do pagamento da Taxa Anual por Hectare (TAH) pelas cooperativas de garimpeiros em operação no país”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera o Decreto-Lei nº 227, de 1967.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO
FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 28 – PROJETO DE LEI Nº 7.707/10 – do Sr.
Germano Bonow e outros – que “dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
institui os Juizados Especiais criados pela União, pelo Distrito Federal e pelos Estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece que nas causas com valor inferior a dez salários mínimos as partes contarão com assistência judiciária gratuita, cumprindo
ao Estado o pagamento dos honorários. RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 29 – PROJETO
DE LEI Nº 2.402/11 – do Sr. Lelo Coimbra – que “altera a redação do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988 para dispor sobre a não incidência do Imposto de Renda devido pelas Pessoas Físicas sobre
os rendimentos recebidos em dinheiro a título de alimentos e pensões”. RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 30 – PROJETO DE LEI Nº 2.794/11 – do Sr. Andre Moura – que “concede aos
médicos isenção tributária nos proventos provenientes do SUS – Sistema Único de Saúde”. RELATOR: Deputado
EDMAR ARRUDA. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 31 – PROJETO DE LEI Nº 3.824/12 – do Sr. Eduardo da Fonte – que “acrescenta dispositivos à Lei nº
9.250, de 1995, que alterou a legislação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, para permitir a dedução das
despesas com o IPTU e o IPVA na determinação da base de cálculo do IRPF”. RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 32 – PROJETO DE LEI Nº 3.601/04 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera o
cálculo de apuração do imposto de renda sobre ganho de capital referente à alienação de imóvel realizada por
pessoa física”. (Apensados: PL 3855/2004, PL 4815/2005, PL 4093/2008 (Apensados: PL 4513/2008, PL 7094/2010,
PL 5631/2013, PL 5639/2013, PL 1951/2015 e PL 2271/2015), PL 5526/2009, PL 6618/2009 e PL 4658/2012) EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 8.981, de 1995. RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO. PARECER: pela
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei 3.601/2004 e dos PL’s nºs 3.855/2004,
4.815/2005, 4.093/2008, 4.513/2008, 5.526/2009, 6.618/2009, 7.094/2010, 4.658/2012, 5.631/2013, 5.639/2013,
1.951/2015 e 2.271/2015, apensados. Vista ao Deputado Antonio Cambraia, em 10/11/2004. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 33 – PROJETO DE LEI Nº 6.189/13
– do Sr. Paes Landim – que “altera a Lei nº 7.827, de 29 de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inci-
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so I, alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, e dá outras providências”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Aumenta o percentual de recursos públicos
destinados aos Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 34 – PROJETO DE LEI Nº 4.826/09 – do Sr. João Herrmann – que “acrescenta a alínea “h”
ao art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que trata sobre o imposto de renda da pessoa física”.
(Apensados: PL 5331/2009, PL 286/2011, PL 575/2011, PL 3741/2012, PL 7279/2014, PL 411/2015, PL 914/2015,
PL 1404/2015 e PL 2050/2015) EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Permite que o contribuinte que seja ao mesmo tempo locador e locatário possa deduzir o valor do aluguel residencial pago, limitado ao valor de locação comprovadamente auferido. RELATOR: Deputado ALUISIO MENDES. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.826/2009 e dos PLs n ºs 5.331/2009, 286/2011, 575/2011, 3.741/2012, 7.279/2014,
411/2015, 914/2015, 1,404/2015 e 2.050/2015, apensados. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA
REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 35 – PROJETO DE LEI Nº 40/07 – da Sra. Elcione Barbalho – que “concede
isenção do imposto de importação a aparelhos e equipamentos deportivos utilizados em esportes olímpicos,
principalmente, os utilizados por pessoas portadoras de necessidades especiais”. RELATOR: Deputado ANDRES
SANCHEZ. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto, da Emenda nº 1/2011 apresentada na CFT e do Substitutivo da Comissão de Turismo e Desporto. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 36 – PROJETO DE LEI Nº 1.299/07 – do Sr. Márcio França – que “estabelece programa de certificação para
o etanol e a participação governamental sobre a sua produção”. (Apensados: PL 1943/2007 e PL 1040/2011)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece programa de qualidade do álcool combustível. RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA. PARECER: pela incompatibilidade financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 1.299/2007, do
PL nº 1.040/2011, apensado, e pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº
1.943/2007, apensado; e, no mérito, pela rejeição do PL nº 1.943/2007, apensado. NÃO DELIBERADO FACE O
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 37 – PROJETO DE LEI Nº 3.336/08 – do Sr. Luis
Carlos Heinze – que “altera a Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, para incentivar a produção de biocombustível para o consumo do próprio produtor rural e de associados de cooperativas agropecuárias”. RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto,
na forma do Substitutivo da Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e da
Subemenda da Comissão de Minas e Energia; e, no mérito, pela aprovação do Projeto, na forma do Substitutivo da CAPADR e da Subemenda da CME. Vista ao Deputado Afonso Florence, em 12/12/2012. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 38 – PROJETO DE LEI Nº 422/11
– do Sr. Lincoln Portela – que “dispõe sobre a dotação de recursos financeiros para os centros municipais de
controle de zoonoses, centros de triagens e organismos de combate ao tráfico e proteção aos animais”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Cria o Fundo Federal de Proteção Animal. RELATOR: Deputado BRUNO COVAS. PARECER:
pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. Vista conjunta aos
Deputados Mainha e Pauderney Avelino, em 24/09/2015. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 39 – PROJETO DE LEI Nº 751/11 – da Sra. Flávia Morais – que “acrescenta parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para permitir a elevação do valor
do benefício previdenciário do idoso que necessite da ajuda de terceiros”. RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do PL nº 751/2011 e da
emenda da Comissão de Seguridade Social e Família. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 40 – PROJETO DE LEI Nº 1.842/11 – do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre
a revogação da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, que instituiu a CIDE Combustíveis e também de
diversos dispositivos legais que tratam da tributação dos combustíveis pelas contribuições sociais para o Pis/
Pasep e Cofins”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Revoga os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 9.718, de 1998, os incisos I e X do
§ 1º do art. 2º e § 1ºA da Lei nº 10.833, de 2003, o § 8º do art. 8º e o art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, o art. 2º da
Lei nº 10.560, de 2002, e os Incisos I e X, do § 1º do art. 2º, o § 1ºA e o Inciso IV do § 3º do art. 1º da Lei nº 10.637,
de 2002. RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 41 – PROJETO DE LEI Nº 2.607/11 – do Sr. Felipe
Bornier – que “concede isenção do Imposto de Renda sobre a remuneração de professores, nas condições que
estabelece”. (Apensados: PL 6167/2013, PL 7209/2014 e PL 2630/2015) EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei
nº 7.713, 1988. RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.607/2011, dos PL’s nºs 6.167/2013, 7.209/2014, 2.630/2015,
apensados, com Substitutivo; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 2.607/2011 e dos PL’s nºs 6.167/2013,
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7.209/2014, 2.630/2015, apensados, com Substitutivo. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 42 – PROJETO DE LEI Nº 3.160/12 – do Sr. Gilmar Machado – que “concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI aos representantes comerciais”. (Apensados: PL
5051/2013, PL 6035/2013, PL 6143/2013, PL 7287/2014 e PL 894/2015) RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei 3.160/12 e dos PL’s 5.051/13, 6.035/13,
6.143/13, 7.287/14 e 894/15, apensados. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 43 – PROJETO DE LEI
Nº 4.742/12 – do Senado Federal – Sérgio Zambiasi – (PLS 179/2008) – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o adicional por atividade de risco para os vigilantes de instituições federais de educação superior e de
pesquisa científica e tecnológica”. (Apensado: PL 4863/2009) RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. PARECER:
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.742/2012 e do PL nº 4.863/2009, apensado,
com emendas. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 44 –
PROJETO DE LEI Nº 232/15 – do Sr. Marcelo Aro – que “dispõe sobre suplementação medicamentosa de ácido
fólico, para prevenir má-formação fetal”. RELATOR: Deputado ANDRE MOURA. PARECER: pela compatibilidade
e adequação financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO POR FALTA DE QUORUM. 45 – PROJETO DE LEI Nº 1.438/15 – do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “veda a cobrança de
qualquer valor para a confecção de segunda via dos documentos que especifica, em caso de roubo ou furto”.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a
Presidente encerrou os trabalhos às 11 horas e 35 minutos, antes convocando reunião ordinária deliberativa
para o dia dezessete de novembro, às quatorze horas, no Plenário 4 do Anexo II. O inteiro teor da reunião foi
gravado, passando o arquivo do áudio a integrar o acervo documental da presente reunião. E, para constar, eu,
Aparecida de Moura Andrade, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pela Presidente, Deputada SORAYA SANTOS, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Sexagésima Sétima Reunião Ordinária, realizada em 25 de novembro de 2015
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no Anexo II, Plenário 04 da Câmara dos Deputados. Presentes os Senhores
Deputados Soraya Santos – Presidente; Manoel Junior, Alfredo Kaefer e Guilherme Mussi – Vice-Presidentes;
Aelton Freitas, Alexandre Leite, Aluisio Mendes, Andres Sanchez, Carlos Melles, Edmar Arruda, Edmilson Rodrigues, Enio Verri, Fábio Ramalho, Félix Mendonça Júnior, Fernando Monteiro, João Gualberto, Junior Marreca, Leonardo Quintão, Lucas Vergilio, Lucio Vieira Lima, Luiz Carlos Hauly, Miro Teixeira, Pauderney Avelino,
Pepe Vargas, Rafael Motta, Ricardo Barros, Rodrigo Martins, Rubens Otoni, Silvio Torres, Subtenente Gonzaga e Walter Alves – Titulares; Andre Moura, Assis Carvalho, Bruno Covas, Carlos Henrique Gaguim, Celso Maldaner, Christiane de Souza Yared, Davidson Magalhães, Esperidião Amin, Evair de Melo, Giovani Cherini,
Giuseppe Vecci, Helder Salomão, Hildo Rocha, Jerônimo Goergen, Joaquim Passarinho, Júlio Cesar, Leandre,
Lelo Coimbra, Luis Carlos Heinze, Mauro Pereira, Nelson Marchezan Junior, Pastor Franklin, Paulo Azi, Paulo
Teixeira, Simone Morgado, Tereza Cristina e Valtenir Pereira – Suplentes. Compareceram também os Deputados Cabo Sabino, Carlos Andrade, Ezequiel Fonseca, Rubens Bueno, Tenente Lúcio e Weliton Prado, como
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Afonso Florence, Alexandre Baldy, Benito Gama, Eduardo da Fonte, Elizeu Dionizio, José Guimarães, Kaio Maniçoba, Leonardo Picciani e Otavio Leite. ABERTURA:
Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação
as atas da 63ª, 65ª e 66ª reuniões, realizadas, respectivamente, em 17, 18 e 19 de novembro de 2015. Dispensada a leitura, a pedido do Deputado Edmar Arruda. Em discussão e votação, as atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: A Presidente deu como lido o expediente: AVISO Nº 123/2015, DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL, encaminhando o demonstrativo das emissões do Real referentes ao terceiro trimestre de 2015, as
razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas, bem como o relatório
da execução da programação monetária; OFÍCIO Nº 171/2015, DO DEPUTADO HILDO ROCHA, justificando
ausência nas reuniões do dia 17 de novembro; AVISO Nº 1318-GP-TCU, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, encaminhando cópia, em mídia digital, do Acórdão nº 2710/2015, acompanhado dos respectivos
relatório e voto, prolatado pelo plenário do TCU ao apreciar o processo TC-015.986/2014-4, que trata de levantamento de auditoria com o objetivo de comparar o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) brasileiro com os regimes previdenciários de quatro países da União Europeia – Portugal, Grécia, Polônia e Hungria;
OFÍCIO S/N, DO DEPUTADO MIRO TEIXEIRA, justificando ausência na reunião do dia 19 de novembro; OFÍ-
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CIO Nº 9/2015, DO DEPUTADO ALEXANDRE LEITE, justificando ausência nas reuniões dos dias 07 e 14 de
julho, 11, 12 e 20 de agosto, 1º, 10, 23, 24 e 29 de setembro, 1º, 7, 8, 13, 14, 15 e 20 de outubro; OFÍCIO-CIRCULAR Nº 19/2015, DO MINISTRO DA CULTURA, JUCA FERREIRA, convidando os membros da CFT a participar do evento “emergências – encontro global de cultura, ativismo e política”, promovido pelo Ministério
da Cultura no período de 07 a 13 de dezembro no Rio de Janeiro-RJ; OFÍCIO Nº 45/2015, DO DEPUTADO
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR, justificando ausência na reunião do dia 17 de novembro. A Presidente informou
que cópias das matérias poderiam ser requeridas junto à Secretaria da Comissão. ORDEM DO DIA: A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: URGENTE: 1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
243/15 – Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 322/2015) – que “aprova o texto
dos Estatutos do Instituto para a Democracia e a Assistência Eleitoral – IDEA, com sede em Estocolmo, com
vistas à adesão do Brasil ao Instituto”. RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária. Em discussão e votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. PRIORIDADE: 2 – PROJETO DE LEI Nº 5.957/13 – Do Senado Federal – Lídice da Mata – (PLS
764/2011) – que “altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que “dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, e dá outras providências””. (Apensado: PL
7605/2010 (Apensados: PL 1048/2011 e PL 3026/2011 (Apensado: PL 8172/2014))) RELATOR: Deputado JÚLIO
CESAR. PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. Júlio Cesar, pela não implicação da matéria
em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 5.957/13, dos PL’s nºs 7.605/2010, 1.048/2011, 3.026/2011,
8.172/2014, apensados, da emenda da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da
Amazônia e da emenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e, no mérito,
pela aprovação do PL nº 5.957/13 e da emenda da CDEIC, com Substitutivo, e pela rejeição dos PL’s nºs
7.605/2010, 1.048/2011, 3.026/2011, 8.172/2014, apensados e da emenda da CINDRA. Vista conjunta aos
Deputados Alexandre Leite, Miro Teixeira e Pauderney Avelino, em 18/11/2015. O Relator leu o parecer. Dando continuidade à discussão da matéria, usaram da palavra os Deputados Pauderney Avelino, Giuseppe Vecci e Joaquim Passarinho. Aprovado requerimento de encerramento de discussão, apresentado pelo
Deputado Julio Cesar. A Presidente deu conhecimento de Requerimento de Destaque de Bancada, apresentado pelo Deputado Alexandre Leite, nos termos dos artigos 161, I, combinado com o §2º do Regimento
Interno, para suprimir o art. 18 do substitutivo do Relator. Encaminharam a votação do parecer os Deputados
Pauderney Avelino, Julio Cesar, Valtenir Pereira e Pepe Vargas. Em votação, foi APROVADO O PARECER DO
RELATOR, COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO, CONTRA OS VOTOS DOS DEPUTADOS PAUDERNEY AVELINO, ALEXANDRE LEITE, PAULO AZI, GIUSEPPE VECCI E PEPE VARGAS, RESSALVADO O DESTAQUE.
APRESENTOU VOTO EM SEPARADO O DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO. A Presidente anunciou que a
votação do destaque ocorreria na reunião convocada para o dia 26 de novembro de 2015, às 10 horas. 3 –
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 541/09 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Extingue a subrogação no dever
de pagar impostos daqueles que adquirem bens imóveis no caso de alienações realizadas no curso de processos de falência e de recuperação judicial; estabelece normas para realização de lançamento, para confissão de dívida do sujeito passivo; fixa prazo para extinção de direitos da Fazenda Pública e a prescrição para
a cobrança de crédito tributário. RELATOR: Deputado HILDO ROCHA. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com emenda. Vista ao Deputado Pepe
Vargas, em 11/11/2015. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 4 – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 107/07 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe sobre o prazo decadencial do direito de
pleitear restituição do indébito tributário, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 5.172, de 1966. RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO. PARECER:
pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. Vista ao Deputado Pedro Eugênio, em 21/11/2007. O Deputado Pedro Eugênio apresentou voto em separado em
28/11/2007. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 5 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 61/11 – Do Sr. Reguffe – que “altera o inciso I do art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, para incluir informações pormenorizadas nos meios eletrônicos de acesso público, acerca dos
gastos públicos, especificando os valores pagos de cada produto ou serviço adquirido pelos entes da Federação”. (Apensados: PLP 116/2011 e PLP 119/2011) RELATOR: Deputado PASTOR FRANKLIN. PARECER: pela
não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº 61/2011 e
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dos PLP’s nºs 116/2011 e 119/2011, apensados; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 61/2011 e pela rejeição dos PLP’s nºs 116/2011 e 119/2011, apensados. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 6 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 35/15 – Do Sr. Chico Lopes – que “estabelece cláusulas
sociais de proteção aos trabalhadores nos contratos de financiamentos firmados com agências financeiras
oficiais de fomento ou seus agentes financeiros”. RELATOR: Deputado DAVIDSON MAGALHÃES. PARECER:
pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados Alfredo Kaefer e Tereza Cristina, em 18/11/2015. Usou da palavra em discussão o
Deputado Edmilson Rodrigues. Em votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER, COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. APRESENTOU VOTO EM SEPARADO A DEPUTADA TEREZA CRISTINA. 7 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66/15 – Do Sr. Marcus Pestana – que “estabelece normas de finanças públicas, especialmente para padronização da aplicação dos conceitos de Resultado Nominal e Dívida Bruta”.
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE: 8 – PROJETO DE LEI Nº 6.354/09
– Do Senado Federal – César Borges – (PLS 334/2006) – que “revoga o inciso I do § 3º do art. 74 da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996, para permitir que o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física possa ser objeto de compensação com débitos tributários do
contribuinte”. (Apensados: PL 6500/2006 (Apensado: PL 7319/2006), PL 7466/2010 e PL 4945/2013) RELATOR:
Deputado WALTER ALVES. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei nº 6.354/2009 e dos PL’s nºªs 6.500/2006, 7.319/2006, 7.466/2010 e 4.945/2013, apensados; e,
no mérito, pela aprovação do PL nº 6.500/2006, apensado, e pela rejeição do PL nº 6.354/2009 e dos PL’s nºs
7.319/2006, 7.466/2010 e 4.945/2013, apensados. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 9 – PROJETO DE LEI Nº 7.575/06 – Do Senado Federal – Tasso Jereissati – (PLS 265/2003) – que “altera o art. 49 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, com o objetivo de incluir como beneficiários de crédito rural os arrendatários de terras, os parceiros, os consórcios e os condomínios de produtores rurais, bem
como os quilombolas”. RELATOR: Deputado JUNIOR MARRECA. PARECER: pela não implicação da matéria em
aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e, no mérito, pela aprovação do Projeto e pela rejeição da Emenda da CAPADR.
NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 10 – PROJETO DE LEI Nº 3.917/08 – Do Senado Federal – Expedito Júnior – (PLS 11/2008) – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com
o fim de incentivar a abertura das escolas públicas nos finais de semana, feriados e períodos de recesso, para
a oferta de atividades culturais, esportivas, de lazer e de reforço escolar, bem como acrescenta dispositivo à
Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, com o propósito de ampliar o alcance do Programa
Nacional de Alimentação Escolar”. RELATORA: Deputada LEANDRE. PARECER: pela não implicação da matéria
em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária, na forma do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 11 – PROJETO DE LEI Nº
5.413/13 – Do Sr. Jorginho Mello – que “dispõe sobre a concessão do Selo Estabelecimento Sustentável”.
RELATOR: Deputado BRUNO COVAS. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária. Vista ao Deputado Enio Verri, em 23/09/2015. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA
REUNIÃO. 12 – PROJETO DE LEI Nº 113/11 – Do Sr. Sandes Júnior – que “dispõe sobre a comunicação ao
contribuinte do acesso a seus dados cadastrais e fiscais por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 11.457, de 2007. RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. PARECER:
pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. PARECER
LIDO PELO DEPUTADO EDMAR ARRUDA. Discutiram a matéria os Deputados Enio Verri, Edmilson Rodrigues e Pepe Vargas. Concedida VISTA AO DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES. 13 – PROJETO DE LEI Nº
1.788/11 – Do Sr. Mendonça Filho – que “dispõe sobre a restrição de financiamento de operações de concentração econômica pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal”. RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
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à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 14 – PROJETO DE LEI Nº 2.644/11 – Do Sr. Alberto Filho – que “define as diretrizes
da Política Brasileira de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Mata Atlântica, da
Zona Costeira e Marítima, da Amazônia, e outros Biomas Nacionais, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária. Concedida VISTA AO DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO. 15 – PROJETO DE LEI Nº 6.095/09 – Do Sr. Deley –
que “institui parcelamento diferenciado para aposentados e pensionistas do saldo do imposto de renda a
pagar apurado na Declaração de Ajuste Anual”. (Apensado: PL 7298/2010) EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estende o número de parcelas de 8 (oito) para 12 (doze). Altera a Lei nº 9.250, de 1995. RELATOR: Deputado EDMAR
ARRUDA. PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 6.095/2009 e pela inadequação financeira e orçamentária do PL nº 7.298/2010, apensado; e, no mérito, pela rejeição do PL nº
6.095/2009. PARECER LIDO PELO DEPUTADO EDMAR ARRUDA. Discutiram a matéria os Deputados Pauderney Avelino, Luiz Carlos Hauly e Pepe Vargas. Anunciado o resultado, requereu verificação de votação o
Deputado Pauderney Avelino, com o apoiamento dos Deputados Luiz Carlos Hauly e Giuseppe Vecci. Em
votação nominal, foi APROVADO O PARECER CONTRA OS VOTOS DOS DEPUTADOS LUIZ CARLOS HAULY,
PAUDERNEY AVELINO, ALEXANDRE LEITE, NELSON MARCHEZAN JUNIOR, JOAQUIM PASSARINHO,
EVAIR DE MELO, GIUSEPPE VECCI, EDMILSON RODRIGUES, ALFREDO KAEFER, JÚLIO CESAR, SUBTENENTE GONZAGA E RAFAEL MOTTA. 16 – PROJETO DE LEI Nº 7.353/10 – Do Sr. Marcos Montes – que “altera a Lei nº 11.340, 07 de agosto de 2006, que “Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher.”” (Apensado: PL 1855/2011) RELATORA: Deputada LEANDRE. PARECER: pela não implicação
da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 1.855/11, apensado, e pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do PL nº 7.353/10 e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social
e Família. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 17 – PROJETO DE LEI Nº 7.525/10
– Da Sra. Elcione Barbalho – que “dispõe sobre a constituição de reserva para fazer frente a eventuais danos
ambientais e sócio-econômico causados por vazamento de petróleo ou de gás natural decorrentes de acidente ou falha de operação em equipamentos para exploração e produção de hidrocarbonetos”. RELATOR:
Deputado ALEXANDRE BALDY. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária;
e, no mérito, pela rejeição. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 18 – PROJETO DE
LEI Nº 88/11 – Do Sr. Weliton Prado – que “dispõe sobre a inclusão de municípios do Estado de Minas Gerais
na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Inclui
municípios mineiros que integram a microrregião do médio Rio das Velhas na área de abrangência da ADENE. RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e no mérito pela aprovação. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.
19 – PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – Do Sr. Otavio Leite – que “cria incentivos para a abertura e funcionamento da “Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para Economia Verde”, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES. PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto, na
forma do Substitutivo da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, no mérito, pela
aprovação do Projeto na forma do Substitutivo da CMADS. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO. 20 – PROJETO DE LEI Nº 7.063/10 – Do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “modifica a Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para acrescentar parágrafo único ao art. 25, de modo a ampliar a aplicação
de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica utilizada nas atividades de agricultura irrigada e aquicultura”. (Apensado: PL 580/2011) EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Para o período diurno dos dias de final de semana e feriados. RELATORA: Deputada TEREZA CRISTINA. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 7.063/2010, do PL nº 580/2011, apensado, do Substitutivo da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e da emenda apresentada na
CFT; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 7.063/2010 e do PL nº 580/2011, apensado, na forma do Substitutivo da CAPADR, e pela rejeição da emenda apresentada na CFT. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 21 – PROJETO DE LEI Nº 2.557/11 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “institui o Código
de Defesa do Contribuinte brasileiro”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Institui o Conselho Federal de Defesa do
Contribuinte (CODECON). RELATOR: Deputado FERNANDO MONTEIRO. PARECER: pela não implicação da
matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quan-
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to à adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP; e, no mérito, pela aprovação do Projeto, e do Substitutivo da CTASP,
com Subemenda. A Deputada Erika Kokay apresentou voto em separado em 12/11/2013. Vista ao Deputado Alexandre Leite, em 20/11/2013. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO RELATOR. 22 – PROJETO
DE LEI Nº 4.361/12 – Da Sra. Telma Pinheiro e outros – que “altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para
direcionar parte dos Recursos obtidos pela aplicação das multas ambientais, à Implementação das Políticas
públicas e Ações em Educação Ambiental”. (Apensado: PL 4472/2012) RELATORA: Deputada LEANDRE. PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do PL nº 4.361/2012, com emenda, e do PL nº 4.472/2012,
apensado, com emenda. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 23 – PROJETO DE LEI
Nº 4.434/12 – Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende – que “trata da aplicação dos recursos do BNDES
no Fundo Amazônia, nas condições que especifica”. RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. PARECER:
pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. PARECER
LIDO PELO DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO. Em discussão e votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 24 – PROJETO DE LEI Nº 4.632/12 – Do Sr. Sarney Filho – que “altera a Lei nº 6.088, de
16 de julho de 1974, que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e dá outras providências””. RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e das emendas da Comissão de Integração
Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA
REUNIÃO. 25 – PROJETO DE LEI Nº 4.643/12 – Da Sra. Bruna Furlan – que “autoriza a criação de Fundo Patrimonial (endowment fund) nas instituições federais de ensino superior”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a
Lei nº 9.250, de 1995 e a Lei nº 9.249, de 1995. RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do projeto e das Emendas nºs 1/2013 e 2/2013 da Comissão de Educação; na
forma do Substitutivo; e, no mérito, pela aprovação do projeto e da Emenda nº 1/2013 da CE, com Substitutivo, e pela rejeição da Emenda nº 2/2013 da CE. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.
26 – PROJETO DE LEI Nº 5.649/13 – Da Sra. Erika Kokay – que “acrescenta art. à Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, a fim de obrigar as empresas contratadas pela administração pública para os serviços de limpeza
de ruas e coleta de lixo a prover horário e local específicos para que seus trabalhadores façam suas refeições,
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. PARECER: pela compatibilidade e adequação
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA
REUNIÃO. 27 – PROJETO DE LEI Nº 7.184/14 – Do Sr. Paulo Magalhães – que “isentam os Municípios da
comprovação de adimplência nas liberações de verba nos estados de emergência”. RELATOR: Deputado RAFAEL MOTTA. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 28 – PROJETO DE LEI Nº 202/15
– Do Sr. Pompeo de Mattos – que “acrescenta parágrafo único ao artigo 15 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991 dá outras providências”. RELATORA: Deputada LEANDRE. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. PARECER LIDO PELA
DEPUTADA LEANDRE. Em discussão, usou da palavra o Deputado Enio Verri. Em votação, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 29 – PROJETO DE LEI Nº 2.233/07 – Do Sr. Cristiano Matheus – que
“altera o art. 4º da Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, para ampliar os parcelamentos de débitos com
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS das entidades sem fins econômicos para trezentas e sessenta
prestações mensais”. (Apensado: PL 3592/2008) EXPLICAÇÃO DA EMENTA: RELATOR: Deputado JUNIOR MARRECA. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.233/07
e do PL nº 3.592/08, apensado, e pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família; e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.233/07
e do PL nº 3.592/08, apensado, com Substitutivo. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 30 – PROJETO DE LEI Nº 7.719/14 – Do Sr. Rubens Bueno – que “altera a legislação tributária facultando que as mercadorias vendidas com fim específico de exportação sejam enviadas às empresas exportadoras ou às zonas alfandegárias”. EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera o Decreto-lei nº 1.248, de 1972. RELATOR:
Deputado JUNIOR MARRECA. PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária
do PL nº 7.719/14 e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e,
no mérito, pela aprovação do Projeto, com Substitutivo, e pela rejeição do Substitutivo da CDEIC. NÃO DE-
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LIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 31 – 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. PARECER: a
proferir. NÃO DELIBERADO FACE O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos às 13 horas e 17 minutos, antes convocando reunião ordinária deliberativa para o dia vinte e seis de novembro, às dez horas, no Plenário 4 do Anexo II. O inteiro teor da
reunião foi gravado, passando o arquivo do áudio a integrar o acervo documental da presente reunião. E,
para constar, eu, Aparecida de Moura Andrade, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será
assinada pela Presidente, Deputada SORAYA SANTOS, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Quinquagésima Segunda Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 28 de outubro de 2015
Às dez horas e vinte e sete minutos do dia vinte e oito de outubro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de Viação e Transportes, no Anexo II, Plenário 11 da Câmara dos Deputados. O painel eletrônico registrou o comparecimento dos senhores deputados e senhoras deputadas: Clarissa Garotinho – Presidente; Washington Reis e Milton Monti – Vice-Presidentes; Alexandre Valle, Baleia Rossi, Edinho Araújo, Edinho Bez, Ezequiel Fonseca, Goulart, Hermes Parcianello, Hugo Leal, João Rodrigues, Laudivio Carvalho, Lázaro Botelho,
Major Olimpio, Marcelo Matos, Marcio Alvino, Marquinho Mendes, Mauro Mariani, Nelson Marchezan Junior,
Nelson Marquezelli, Remídio Monai, Roberto Britto, Ronaldo Carletto, Silas Freire e Tenente Lúcio – Titulares;
Adail Carneiro, Alfredo Kaefer, Aureo, Carlos Henrique Gaguim, Dagoberto, Fábio Ramalho, Fabio Reis, Fernando Jordão, João Paulo Papa, Jose Stédile, Julio Lopes, Junior Marreca, Juscelino Filho, Leônidas Cristino, Leopoldo Meyer, Mário Negromonte Jr., Misael Varella, Missionário José Olimpio, Paulo Freire, Ricardo Izar, Ronaldo
Martins, Samuel Moreira, Sérgio Moraes, Sergio Vidigal, Simão Sessim, Vanderlei Macris e Wadson Ribeiro – Suplentes. Compareceram também os Deputados Aelton Freitas, Evair de Melo, Izalci e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Danrlei de Deus Hinterholz, Diego Andrade, Efraim Filho,
Gonzaga Patriota, Magda Mofatto, Marinha Raupp, Mauro Lopes, Paulo Feijó, Rodrigo Maia e Vicentinho Júnior.
Justificou a ausência o Deputado Evandro Roman. O deputado Márcio Alvino encaminhou ofício à Presidência
da Comissão, justificando sua ausência nas reuniões de audiência pública deste Colegiado, realizadas nos dias
6, 15 e 20 de outubro do corrente, em função de audiências inadiáveis, agendadas em São Paulo – SP. O deputado Tenente Lúcio também encaminhou ofício à Presidência desta Comissão, justificando sua ausência nas
reuniões ocorridas nos dias 09/04 e 02/07 de 2015, devido a compromissos político-partidários. ABERTURA:
Havendo número regimental, a senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação as
atas da reunião conjunta com a Comissão Externa Destinada a Acompanhar a Transposição do Rio São Francisco, da 50ª reunião ordinária deliberativa, e da 51ª reunião de audiência pública, realizadas, respectivamente,
nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2015. O deputado Edinho Bez solicitou a dispensa da leitura das atas. Em
votação, as atas foram unanimemente aprovadas. EXPEDIENTE: O deputado Edinho Bez efetuou a leitura do
Relatório da Visita Técnica da Comissão de Viação e Transportes aos Portos do Estado de Santa Catarina. A Presidente parabenizou o trabalho da Subcomissão de Portos e Vias Navegáveis, reconhecendo o esforço realizado pelos deputados Milton Monti e Edinho Bez, respectivamente Presidente e Relator da referida subcomissão.
ORDEM DO DIA: A – Matéria Sobre a Mesa: 1 – REQUERIMENTO Nº 118/15 – Do Sr. Edinho Bez – (PL 3479/2012)
– que “requer a realização de Audiência Pública com a presença do senhor Alberto Angerami, diretor do DENATRAN e presidente do CONTRAN; do presidente ou representante da ANFAVEA; e presidente ou representante da AEA; para debater acerca do PL 3479/2012, de autoria do deputado Augusto Coutinho, que, “Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para estabelecer a obrigatoriedade de instalação de medidor de combustível digital em veículos automotores””.
A Presidente deu conhecimento aos membros que havia matéria sobre a mesa e colocou em discussão a inclusão do requerimento extra pauta. Não houve discussão. Em votação, a inclusão da matéria foi unanimemente aprovada. O deputado Edinho Bez encaminhou sua proposição. Não houve discussão. Em votação, o requerimento foi unanimemente aprovado. A Presidente informou aos presentes que, em virtude da aprovação
deste item, que propõe a realização de audiência pública para discutir O PL nº 3479/2012, retiraria o projeto
da pauta desta reunião e só voltaria a pautar a matéria após a realização da audiência pública recém-aprovada.
B – Requerimentos: 2 – REQUERIMENTO Nº 116/15 – Do Sr. Silas Freire – que “requer a realização de Mesa Redonda no Estado do Piauí para debater sobre a construção de outra ponte ligando o Estado do Piauí ao Estado
do Maranhão, ligação entre as cidades de Teresina(PI) e Timon(MA)”. O deputado Silas Freire encaminhou sua
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proposição. Não houve discussão. Em votação, o requerimento foi unanimemente aprovado. 3 – REQUERIMENTO Nº 117/15 – Do Sr. Silas Freire – que “requer ao Presidente da Comissão de Viação e Transportes, a inclusão
do Presidente do Sindicato de Mototaxistas, Senhor Ricardo Ribeiro, na Audiência Pública do Requerimento
111/2015, de autoria do Senhor Adail Carneiro”. O deputado Silas Freire encaminhou sua proposição. Não houve discussão. Em votação, o requerimento foi unanimemente aprovado. C – Proposições Sujeitas à Apreciação
do Plenário: PRIORIDADE 4 – PROJETO DE LEI Nº 5.017/09 – Do Senado Federal – CPMI DESMANCHE – (PLS
142/2005) – que “altera a redação do art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para alterar procedimentos relativos à baixa veicular”. (Apensados: PL 685/2003 (Apensados: PL 1654/2003, PL 1769/2003, PL 1791/2003, PL 4937/2005, PL 1144/2007 (Apensado: PL 3335/2008
(Apensado: PL 3469/2012)), PL 1590/2003 (Apensados: PL 3891/2004, PL 3998/2004 e PL 5772/2013), PL
1433/2007, PL 3832/2008, PL 3970/2008, PL 4538/2008, PL 7180/2010, PL 2348/2011 e PL 4330/2012) e PL
7144/2014). Relator: Deputado Hugo Leal. Parecer: pela aprovação deste e dos PLs 1.791/2003,1.144/2007,
1.433/2007, 3.832/2008, 7.180/2010, 2.348/2011, 3.335/2008, 685/2003 e 5.772/2013, apensados, com substitutivo, e pela rejeição dos PLs 1.590/2003, 1.654/2003, 1.769/2003, 4.937/2005, 3.970/2008, 4.538/2008,
4.330/2012, 3.891/2004, 3.998/2004, 3.469/2012 e 7.144/2014, apensados. O deputado Hugo Leal procedeu à
leitura de seu relatório e voto. Discutiu a matéria, objetivando destacar o trabalho do relator, o deputado Edinho Araújo. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. A Presidente também parabenizou o excelente trabalho realizado pelo deputado Hugo Leal. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 5 – PROJETO DE LEI Nº 2.264/15
– Do Sr. Hugo Leal – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para estabelecer penas alternativas aplicáveis aos crimes de trânsito”. Relator: Deputado Leopoldo
Meyer. Parecer: pela aprovação. O deputado Leopoldo Meyer procedeu à leitura de seu relatório e voto. Discutiram a matéria os senhores deputados Hugo Leal e Edinho Araújo. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o parecer. D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 6 –
PROJETO DE LEI Nº 5.753/09 – Da Sra. Gorete Pereira – que “modifica o Código de Trânsito Brasileiro, dispondo
sobre a composição das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI”. (Apensado: PL 7039/2010
(Apensado: PL 4955/2013)). Relator: Deputado Hugo Leal. Parecer: pela aprovação deste do PL 7.039/2010 e
do PL 4.955/2013, apensados, com substitutivo. O deputado Hugo Leal procedeu à leitura de seu relatório e
voto. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 7 – PROJETO DE LEI Nº 6.376/09
– Do Sr. José Mentor – que “altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Institui o Código
de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências”. Relator: Deputado Milton Monti. Parecer: pela aprovação do
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 6.376-C, de 2009. O deputado Milton Monti procedeu à
leitura de seu relatório e voto. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 8
– PROJETO DE LEI Nº 355/11 – Do Sr. Milton Monti – que “regulamenta a função de Examinador de Trânsito”.
Relator: Deputado Hugo Leal. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta pelo Relator. 9 – PROJETO DE LEI Nº
3.479/12 – Do Sr. Augusto Coutinho – que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a obrigatoriedade de instalação de medidor de combustível digital em veículos automotores”. Relator: Deputado Efraim Filho. Parecer: pela aprovação. Retirado de
pauta, de ofício. 10 – PROJETO DE LEI Nº 4.637/12 – Do Sr. Guilherme Mussi – que “estabelece a forma, o prazo,
o cumprimento e demais atos em razão dos Recalls de veículos automotores com o fim de evitar acidentes
pelo não atendimento por parte dos consumidores e dos fornecedores”. Relator: Deputado Ricardo Izar. Parecer: pela aprovação. Lido pelo deputado Hugo Leal. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 11 – PROJETO DE LEI Nº 5.959/13 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “altera o Código de
Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, incluindo disposições específicas para veículos
destinados a atividade agrícola”. (Apensado: PL 8076/2014 (Apensado: PL 300/2015)). Relator: Deputado Paulo
Feijó. Parecer: pela rejeição deste, e dos PLs 8.076/2014 e 300/2015, apensados. Lido pelo deputado Milton
Monti. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 12 – PROJETO DE LEI Nº
7.988/14 – 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 julgamento das penalidades decorrentes de infrações
cometidas por condutores de veículos de socorro e fiscalização, quando em serviço de urgência”. Relator: Deputado Mauro Mariani. Parecer: pela aprovação, com Substitutivo. O deputado Mauro Mariani procedeu à leitura de seu relatório e voto. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 13 –
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. Parecer: pela
rejeição. Retirado de pauta, a requerimento do deputado Hugo Leal. 14 – 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
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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. Parecer: pela rejeição deste e do PL
804/2015, apensado, e pela aprovação do PL 920/2015 e do PL 1.287/2015, apensado, com substitutivo. O deputado Jose Stédile solicitou vistas ao processo. A Presidente concedeu a vista, nos termos regimentais, pelo
prazo de duas sessões. 15 – PROJETO DE LEI Nº 696/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “altera a Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a ultrapassagem de veículos em vias com mais de duas faixas”. Relator: Deputado Goulart. Parecer: pela aprovação. Lido pelo deputado Mauro Mariani. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer. 16 – 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. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. O deputado Mauro Mariani procedeu à leitura de seu relatório e voto. Discutiu a matéria o deputado Sérgio Morais. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o parecer. 17 – PROJETO DE LEI Nº 1.458/15 – Do Sr. Lucio Vieira Lima – que
“”Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de circuito interno de câmera de vídeo, como equipamento
obrigatório de segurança em aeronaves pertencentes às empresas brasileiras de aviação comercial e dá outras
providências””. (Apensado: PL 2602/2015). Relatora: Deputada Clarissa Garotinho. Parecer: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 2.602/2015, apensado. O deputado Hugo Leal solicitou vistas ao processo. A Presidente concedeu a vista, nos termos regimentais, pelo prazo de duas sessões. 18 – PROJETO DE LEI Nº 1.500/15 – Do
Sr. Rogério Rosso – que “altera as Leis nº 7.183, de 05 de abril de 1984, e nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
para dispor sobre a obrigatoriedade da informação prévia aos passageiros sobre os serviços executados, os
riscos à saúde e segurança, as medidas de prevenção, e a obrigatoriedade de atendimento médico de primeiros socorros durante voos em aeronaves comerciais, nacionais ou estrangeiras, que operem em território brasileiro”. Relatora: Deputada Clarissa Garotinho. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. O deputado João
Rodrigues solicitou vistas ao processo. A Presidente concedeu a vista, nos termos regimentais, pelo prazo de
duas sessões. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrados os trabalhos às onze horas e cinquenta minutos, antes convocando os membros para reunião deliberativa ordinária, agendada para o dia quatro de novembro, às 10 horas, no Plenário 11, Anexo II da Câmara dos Deputados, com pauta a ser divulgada.
E, para constar, eu, Admar Pires dos Santos, lavrei a presente Ata que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pela Presidente, Deputada Clarissa Garotinho, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 4 de novembro de 2015
Às dez horas e trinta minutos do dia quatro de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão de
Viação e Transportes, no Anexo II, Plenário 11 da Câmara dos Deputados. O painel eletrônico registrou o comparecimento dos senhores deputados Washington Reis e Milton Monti – Vice-Presidentes; Alexandre Valle, Baleia Rossi, Diego Andrade, Edinho Araújo, Edinho Bez, Goulart, Hermes Parcianello, João Rodrigues, Laudivio
Carvalho, Magda Mofatto, Major Olimpio, Marcelo Matos, Marcio Alvino, Marinha Raupp, Marquinho Mendes,
Mauro Lopes, Mauro Mariani, Nelson Marchezan Junior, Nelson Marquezelli, Paulo Feijó, Remídio Monai, Roberto Britto, Rodrigo Maia, Silas Freire, Tenente Lúcio e Vicentinho Júnior – Titulares; Adail Carneiro, Aliel Machado, Carlos Henrique Gaguim, Dagoberto, Evandro Roman, Fábio Ramalho, Fabio Reis, Jose Stédile, Julio
Lopes, Leônidas Cristino, Mário Negromonte Jr., Misael Varella, Paulo Freire, Ricardo Izar, Roberto Sales, Ronaldo Martins, Samuel Moreira, Sergio Vidigal, Simão Sessim, Vanderlei Macris e Wadson Ribeiro – Suplentes. Compareceram também os Deputados Aelton Freitas, Capitão Augusto, Delegado Edson Moreira, Diego Garcia,
Evair de Melo, Izalci e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Christiane
de Souza Yared, Clarissa Garotinho, Danrlei de Deus Hinterholz, Efraim Filho, Ezequiel Fonseca, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Lázaro Botelho e Ronaldo Carletto. Justificaram a ausência os Deputados Clarissa Garotinho,
Gonzaga Patriota e Hugo Leal. O deputado Tenente Lúcio encaminhou ofício à Presidência desta Comissão,
justificando sua ausência na reunião da Subcomissão Especial para Acompanhar o Andamento das Rodovias
Federais Transversais BR – 242 e BR – 235, realizada no dia 03/09/2015, devido a compromissos político-partidários externos a esta Casa. Da mesma forma, o deputado Diego Andrade encaminhou escusa a esta Presidência, justificando sua ausência na reunião deliberativa ocorrida no dia 28/10/2015, em razão de se encontrar fora
das dependências da Câmara dos Deputados, participando de compromissos políticos de seu partido. A deputada Clarissa Garotinho também encaminhou ofício à Presidência deste órgão, justificando sua ausência nas
reuniões desta Comissão de Viação e Transportes realizadas nos dias 26 de maio, 16, 18 e 30 de junho, 2, 14 e
15 de julho, 13, 18 e 25 de agosto, 1º, 9 e 15 de setembro, 20 e 22 de outubro, e 4 de novembro de 2015. ABER-
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TURA: Havendo número regimental, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor deputado Nelson Marquezelli, que declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 52ª reunião, realizada no dia 28 de
outubro de 2015. O deputado Diego Andrade solicitou a dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi unanimemente aprovada. ORDEM DO DIA: A – Matéria Sobre a Mesa: O Presidente comunicou aos membros que
havia matéria sobre a mesa e procedeu à leitura da ementa da proposição. Não houve discussão. Em votação,
a inclusão da matéria na pauta foi unanimemente aprovada. 1 – REQUERIMENTO Nº 120/15 – Do Sr. Baleia Rossi – que “requer a realização de audiência Pública, para debater sobre a internacionalização do Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto/SP”. O deputado Baleia Rossi encaminhou sua proposição. Discutiram a matéria os
senhores deputados Goulart e Edinho Araújo, que elogiaram a iniciativa. Na sequência da discussão, o deputado João Rodrigues solicitou que, aproveitando a presença do ministro da Secretaria Especial de Aviação Civil,
fossem incluídos outros aeroportos que necessitam de discutir questões específicas, enquanto o deputado
Diego Andrade solicitou que fossem abordadas questões referentes ao Aeroporto de Varginha – MG. Por fim,
o deputado Silas Freire pediu a inclusão da reforma do Aeroporto de Teresina – PI. O deputado Diego Andrade
solicitou à Presidência que fosse oficiado ao ministro a inclusão dos outros temas sugeridos durante a discussão. O Presidente anuiu. Em votação, o requerimento foi unanimemente aprovado. O deputado Silas Freire
indagou ao Presidente se estava incluída a discussão da reforma do Aeroporto de Teresina – PI. O Presidente
respondeu que todos os aeroportos sugeridos pelos parlamentares estavam incluídos na audiência. B – Requerimentos: 2 – REQUERIMENTO Nº 119/15 – Do Sr. Alexandre Valle – que “requer a realização de Audiência
Pública Conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação para tratar e verificar a real situação do Programa
de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil (PROSUB)”. O deputado Alexandre Valle encaminhou
sua proposição. Não houve discussão. Em votação, o requerimento foi unanimemente aprovado. C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 3 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
114/15 – Do Sr. Nelson Marquezelli – que “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””. Relator: Deputado Hugo Leal. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta, de ofício. 4 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 142/15 – Do Sr. Max Filho – que “susta a
vigência da Resolução nº 533 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 17 de junho de 2015, que altera
a Resolução nº 277, de 28 de maio de 2008, “de forma a tornar obrigatória a utilização do dispositivo de retenção para o transporte de crianças nos veículos escolares.”” (Apensados: PDC 150/2015, PDC 151/2015 e PDC
159/2015). Relator: Deputado Goulart. Parecer: pela aprovação deste e dos PDCs 150/2015, 151/2015 e 159/2015,
apensados, com substitutivo. Retirado de pauta, a requerimento do deputado Baleia Rossi. D – Proposições
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 5 – PROJETO DE LEI Nº 2.138/11
– Do Sr. Wilson Filho – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela
aprovação. Retirado de pauta, de ofício. 6 – PROJETO DE LEI Nº 5.226/13 – Do Sr. Osmar Serraglio – que “inclui
no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho
rodoviário que especifica”. Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta, de
ofício. 7 – PROJETO DE LEI Nº 5.368/13 – Do Sr. Luiz Couto – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta, de ofício. 8 – PROJETO DE LEI Nº 5.851/13
– Do Sr. Onofre Santo Agostini – que “dispõe sobre edificações nas margens das faixas de domínio das rodovias
federais”. (Apensados: PL 7695/2014 e PL 3085/2015). Relator: Deputado Diego Andrade. Parecer: pela aprovação deste, do PL 7695/2014 e do PL 3085/2015, apensados, com substitutivo. O Deputado Ezequiel Fonseca
apresentou voto em separado em 16/09/2015. O Presidente esclareceu que o parecer do deputado Diego Andrade já havia sido lido e que o deputado Ezequiel Fonseca não estava presente para proceder a leitura de seu
voto em separado. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer, apresentou
voto em separado o deputado Ezequiel Fonseca. O deputado Diego Andrade solicitou a palavra e esclareceu
aos presentes que o seu relatório assegurava que as edificações que houvessem antes da construção da rodovia estariam garantidas e que as demais, construídas em área irregular, após o início das obras, deveriam ser
retiradas da faixa de domínio a fim de garantir as condições de segurança viária. Assumiu a Presidência dos
trabalhos o deputado Edinho Araújo. O deputado João Rodrigues alertou aos membros desta Comissão que
os caminhoneiros estão planejando nova paralização de suas atividades a partir da data de 11 de novembro
do corrente, causando grandes prejuízos para a sociedade brasileira. O parlamentar ponderou que esta nova
parada poderá ser diferente da anterior, se estendendo até que todas as reivindicações do segmento sejam
atendidas. Por esta razão, o deputado João Rodrigues solicitou ao Presidente que esta Comissão pudesse se
antecipar a este movimento, chamando as lideranças dos transportadores para retomar as negociações, a par-

Dezembro de 2015

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 9

341

tir do ponto em que a discussão estancou, objetivando encontrarmos saídas para que não haja desabastecimento, porque a categoria considera que parte dos pleitos foram ignorados, especialmente a renegociação
das dívidas dos caminhoneiros. O Presidente em exercício, deputado Edinho Araújo, parabenizou o colega pela
iniciativa, que poderá antecipar a solução e evitar grandes prejuízos ao Brasil. O deputado Diego Andrade
acrescentou que será preciso que os caminhoneiros tenham uma pauta objetiva, retirando questões como o
tabelamento do frete e outras soluções que não funcionam. Por fim, o deputado mineiro sugeriu que a mesa
da Comissão fizesse com que esta mensagem chegasse aos representantes do governo e às lideranças do setor. O deputado Vicentinho Júnior fez uso da palavra e formalizou convite ao Dr. Flávio Silveira, atual superintendente regional do IBAMA no Estado do Tocantins, para participar da audiência pública da Subcomissão
Especial Destinada a Acompanhar Obras das Rodovias Federais Transversais BR-242 e BR-235, que se encontrava agendada para o dia 10 de novembro do corrente, às 10 horas, no Plenário 15, Anexo II da Câmara dos Deputados. 9 – PROJETO DE LEI Nº 5.961/13 – Do Sr. Valtenir Pereira – que “inclui Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. Relator:
Deputado Jaime Martins. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta, de ofício. 10 – PROJETO DE LEI Nº 6.073/13
– Do Sr. Jorge Corte Real – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre
o Plano Nacional de Viação, os trechos rodoviários que especifica”. Relator: Deputado Jaime Martins. Parecer:
pela aprovação. Retirado de pauta, de ofício. 11 – 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. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Retirado de pauta, de ofício. 12 – 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”. (Apensado: PL 2711/2015). Relator: Deputado Nelson Marquezelli. Parecer:
pela aprovação deste e do PL 2.711/2015, apensado, com substitutivo. Retirado de pauta, de ofício. 13 – PROJETO DE LEI Nº 7.812/14 – Do Sr. Rodrigo Maia – que “regulamenta a profissão de Agente de Proteção da Aviação Civil – APAC, e dá outras providências”. Relatora: Deputada Clarissa Garotinho. Parecer: pela aprovação, com
emenda. Retirado de pauta, a requerimento do deputado Milton Monti, por duas sessões. 14 – PROJETO DE LEI
Nº 8.050/14 – Do Sr. Missionário José Olimpio – (PL 8085/2014) – 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. Parecer: pela
rejeição. Retirado de pauta, de ofício. 15 – PROJETO DE LEI Nº 8.054/14 – Do Sr. Guilherme Mussi – (PL 8085/2014)
– 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”. (Apensado: PL 2875/2015). Relator: Deputado Mário Negromonte Júnior. Parecer: pela
aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do PL 2875/2015, apensado. Retirado de pauta, de ofício. 16 –
PROJETO DE LEI Nº 1.019/15 – Do Sr. Adelson Barreto – que “dispõe sobre a instalação de equipamento obrigatório denominado rastreador de veículos novos saídos de fábrica, nacionais e importados”. (Apensados: PL
1020/2015 e PL 1022/2015). Relator: Deputado Ronaldo Martins. Parecer: pela rejeição deste, do PL 1.020/2015
e do PL 1.022/2015, apensados. O Deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou voto em separado em 27/10/2015.
Retirado de pauta, a requerimento do deputado Jose Stédile. 17 – PROJETO DE LEI Nº 1.025/15 – Do Sr. Bruno
Covas – que “dispõe sobre a obrigatoriedade das companhias aéreas a oferecer gratuitamente serviço de acompanhamento psicológico aos pilotos, copilotos e demais empregados”. (Apensado: PL 2190/2015). Relatora:
Deputada Clarissa Garotinho. Parecer: pela aprovação deste e do PL 2.190/2015, apensado, com substitutivo.
Retirado de pauta, de ofício. 18 – PROJETO DE LEI Nº 1.178/15 – Do Sr. Capitão Augusto – (PL 8085/2014) – que
“altera a lei nº 9503 de 1997, que Institui o Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensado: PL 1341/2015). Relator:
Deputado João Paulo Papa. Parecer: pela rejeição deste e do PL 1.341/2015, apensado. Retirado de pauta, de
ofício. 19 – PROJETO DE LEI Nº 1.251/15 – Do Sr. Alfredo Nascimento – (PL 8085/2014) – 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. Parecer: pela aprovação.
Retirado de pauta, de ofício. 20 – PROJETO DE LEI Nº 1.890/15 – Do Sr. Lucio Mosquini – (PL 8085/2014) – que
“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”. Relator: Deputado Ronaldo Martins. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta, de ofício. 21 – PROJETO DE LEI Nº 2.102/15 – Do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre iluminação pública em rodovias federais sob regime de concessão”. Relator: Deputado
Goulart. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Retirado de pauta pelo Relator, por duas sessões. 22 – PROJETO DE LEI Nº 2.191/15 – Do Sr. Takayama – que “cria a obrigatoriedade da exigência por parte das companhias
aéreas que atuam em território nacional da presença de dois membros da tripulação na cabine de comando
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durante toda a duração do voo” (Apensado: PL 3045/2015). Relatora: Deputada Clarissa Garotinho. Parecer: pela
aprovação deste e do PL 3.045/2015, apensado, com substitutivo. Retirado de pauta, a requerimento do deputado Alexandre Valle. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrados os trabalhos às onze horas
e dez minutos, antes convocando os membros para mesa redonda na Câmara Municipal de Juiz de Fora – MG,
às 16 horas do dia 6 de novembro de 2015, para “discutir a redução da tarifa básica de pedágio da BR – 040, no
trecho do Rio de Janeiro a Juiz de Fora”; para mesa redonda na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo
Horizonte, às 15 horas, com a finalidade de “debater o atraso na conclusão das obras da Ponte Velha, que liga
os municípios de Coronel Fabriciano e de Timóteo, no Estado Minas Gerais”; para reunião de audiência pública
da Subcomissão Especial Destinada a Acompanhar as Obras das Rodovias Federais Transversais BR-242 e BR235, agendada para o dia 10 de novembro do corrente, às 10 horas, no Plenário 15, Anexo II da Câmara dos
Deputados; e para reunião deliberativa ordinária, agendada para o dia 11 de novembro do corrente, às 10 horas, no Plenário 11, Anexo II da Câmara dos Deputados, com pauta a ser divulgada. E, para constar, eu, Admar
Pires dos Santos, lavrei a presente Ata que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente em exercício, Deputado Edinho Araújo, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ESTUDAR E APRESENTAR PROPOSTAS DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIS E MILITARES (CEUNIFI)
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 5ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 24 de novembro de 2015
Às quinze horas e três minutos do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente a Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e
militares, no Plenário 9 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado Delegado Edson
Moreira. Registraram presença os Deputados: Delegado Edson Moreira – Presidente; Cabo Sabino e Reginaldo
Lopes – Vice-Presidentes; Vinicius Carvalho – Relator; Arnaldo Faria de Sá, Átila Lins, Carlos Henrique Gaguim,
Delegado Waldir, Gilberto Nascimento, Glauber Braga, Hildo Rocha, Junior Marreca, Rômulo Gouveia e Tenente
Lúcio – Titulares; Delegado Éder Mauro, Laerte Bessa, Laudivio Carvalho, Lincoln Portela, Pastor Eurico, Professora Dorinha Seabra Rezende, Silas Freire e William Woo – Suplentes. Compareceram também os Deputados
Aelton Freitas, Alex Manente, Antonio Bulhões, Evandro Roman, Heitor Schuch, Jorginho Mello, Toninho Wandscheer e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de registrar presença os Deputados Alberto Fraga,
Capitão Augusto, Fernando Francischini, Fernando Monteiro, Givaldo Carimbão, Gonzaga Patriota, Guilherme
Mussi, João Campos, João Daniel, Raul Jungmann, Rocha e Subtenente Gonzaga. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à votação a Ata da 2ª Reunião, lida e
discutida em reunião anterior, sendo aprovada sem restrições. A seguir, submeteu à apreciação as Atas da 3ª
e 4ª Reuniões, cuja leitura foi dispensada a pedido do Deputado Laerte Bessa. Não houve discussão. Em votação, as Atas foram aprovadas sem restrições. EXPEDIENTE: O Presidente informou ao Plenário que os Deputados Glauber Braga e Fernando Francischini apresentaram escusas pela ausência às reuniões realizadas no dia
vinte e oito de outubro e na presente data, respectivamente, em razão da necessidade de presença em outras
atividades desta Casa. ORDEM DO DIA: A) Definição do roteiro de trabalho. O Presidente concedeu a palavra
ao Relator para sua apresentação e, na sequência, aos Deputados Laerte Bessa, Delegado Waldir, Silas Freire e
Lincoln Portela. Consultado, o Plenário acatou o roteiro de trabalho do Relator. B) Requerimentos: O Presidente submeteu à apreciação as proposições em pauta: 1) REQUERIMENTO Nº 1/15 – Do Sr. Subtenente Gonzaga
– que “solicita que seja convidado o Consultor Legislativo da Área XVII, Segurança Pública e Defesa Nacional,
FERNANDO CARLOS WALDERLEY ROCHA, para na condição de convidado, prestar esclarecimentos perante esta
Comissão Especial, sobre as pesquisas e as conclusões do Estudo de sua autoria, denominado “Desmilitarização
das Policias Militares e Unificação de Polícias – Desconstruindo Mitos”, disponibilizado pela Câmara dos Deputados, em novembro de 2014”. Subscrita pelo Deputado Lincoln Portela e por ele defendida, a matéria foi submetida à votação, sendo aprovada; 2) REQUERIMENTO Nº 2/15 – Do Sr. Subtenente Gonzaga – que “requer ao
Senhor Presidente a expedição de ofícios da Comissão da Comissão Especial Destinada a Estudar e Apresentar
Propostas de Unificação das Polícias Civis e Militares – Dirigidos às autoridades que especifica para prestar as
informações que indica”. Subscrita pelo Deputado Lincoln Portela, e por ele defendida, a proposição foi submetida à votação, sendo aprovada; 3) REQUERIMENTO Nº 3/15 – Do Sr. Subtenente Gonzaga – que “requer a
realização de audiência pública para debater a matriz curricular para a formação básica, treinamento e cursos
de especialização, dentre outros requisitos, com a presença das autoridades que especifica”. Subscrito pelo Deputado Lincoln Portela, encaminharam a favor os Deputados Lincoln Portela, Pastor Eurico e Delegado Waldir.
Em votação, a matéria foi aprovada; 4) REQUERIMENTO Nº 4/15 – Do Sr. Subtenente Gonzaga – que “requer a
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realização de audiência pública para debater o ingresso, a efetividade, a matriz curricular para a formação básica, treinamento e cursos de especialização, dentre outros requisitos, com a presença dos representantes das
entidades das entidades que especifica”. Em votação, a proposição foi aprovada; 5) REQUERIMENTO Nº 5/15 –
Do Sr. Subtenente Gonzaga – que “requer a realização de audiência pública para debater a viabilidade da unificação das policias civis e militares, a padronização da matriz curricular para a formação básica, o treinamento e
os cursos de especialização e a formação dos gestores, o ingresso, o direito de greve, a livre associação sindical,
os valores e disciplina dentre outros fatores que merecem ser avaliados, detalhadamente, com a presença das
autoridades que especifica”. Subscrita pelos Deputados Lincoln Portela e Pastor Eurico, a matéria foi submetida
à votação, sendo aprovada; 6) REQUERIMENTO Nº 6/15 – Do Sr. Subtenente Gonzaga – que “requer a realização
de audiência pública para debater, entre outros fatores, o ingresso, a necessidade ou não de transposição dos
policiais militares para a Polícia Civil, ou vice-versa, a estrutura remuneratória, a matriz curricular para a formação básica, o treinamento e os cursos de especialização, bem como a possível consequência da unificação das
polícias civis e militares para a segurança pública, com a presença das autoridades que especifica”. Em votação,
a matéria foi aprovada. Logo após, nos termos do art. 43, caput, do Regimento Interno, assumiu a presidência
o Deputado Laerte Bessa, que, por sua vez, submeteu a Plenário: 7) REQUERIMENTO Nº 7/15 – Do Sr. Delegado Edson Moreira – que “requer, no âmbito da Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas
de unificação das polícias civis e militares, ouvir o sr Carlos Viana, repórter da Rádio Itatiaia e TV Record Minas,
que fará uma exposição sobre a proposta de unificação das polícias civis e militares, com enfoque nas matérias
jornalísticas vividas até a presente data”. Encaminharam a votação o autor e o Deputado Lincoln Portela. Em
votação, a proposição foi aprovada; 8) REQUERIMENTO Nº 8/15 – Do Sr. Delegado Edson Moreira – que “requer,
no âmbito da Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e
militares, ouvir o sr. José Luiz Datena, apresentador e repórter da TV Bandeirantes, que fará uma exposição sobre a proposta de unificação das polícias civis e militares, com enfoque nas matérias jornalísticas vividas até a
presente data”. Defendida pelo autor, a matéria foi submetida à votação, sendo aprovada; 9) REQUERIMENTO Nº
9/15 – Do Sr. Subtenente Gonzaga – que “requer a realização de audiência pública para debater a viabilidade da
unificação as polícias civis e militares e seus desdobramentos, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com
a presença das autoridades que especifica”. Subscrito pelo Deputado Lincoln Portela, o Presidente em exercício
informou que, nos termos do art. 46, caput, do Regimento Interno, seria alterada a expressão “audiência pública” por “seminário”. Em votação, o requerimento foi aprovado com essa alteração. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente em exercício encerrou os trabalhos às dezesseis horas e nove minutos, antes,
porém, convocou reunião deliberativa para o dia dezoito de novembro, às quatorze horas e trinta minutos, em
local a definir. E, para constar, eu, Kátia da Consolação dos Santos, Secretária Executiva, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Delegado Edson Moreira, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado e o correspondente arquivo de áudio passa a integrar o
acervo documental desta reunião.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4-A, DE 2015, DO SR. ANDRÉ FIGUEIREDO E OUTROS,
QUE “ALTERA O ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS”
(PRORROGA A VIGÊNCIA DA DRU ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E PROPÕE A RETIRADA ESCALONADA
DA INCIDÊNCIA DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DA ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL) E APENSADAS
PEC 004/15 – PRORROGAÇÃO DA DRU ATÉ 2019
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2015
Às quinze horas e quarenta e sete minutos do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 4-A, de 2015, do
Sr. André Figueiredo e outros, que “altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2019 e propõe a retirada escalonada da incidência da desvinculação de receita da arrecadação das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social)
e apensada, no Anexo II, Plenário 13 da Câmara dos Deputados. Registraram presença os Deputados Rodrigo
Maia – Presidente; Laudivio Carvalho – Relator; Angelim, Bacelar, Bruno Araújo, Dagoberto, Danilo Forte, Edmilson Rodrigues, Júlio Cesar, Julio Lopes, Marcos Abrão, Paulo Henrique Lustosa e Veneziano Vital do Rêgo
– Titulares; Altineu Côrtes, Carlos Henrique Gaguim, Edinho Bez, Fernando Monteiro, Helder Salomão, Hugo
Motta, Marcelo Aro, Raimundo Gomes de Matos e Vitor Valim – Suplentes. Registraram presença também os
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Deputados Aelton Freitas, Félix Mendonça Júnior, Hugo Leal, Paulo Foletto, Ricardo Barros e Silas Brasileiro,
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Antonio Bulhões, Arthur Oliveira Maia, Benito Gama,
Beto Salame, Carlos Sampaio, Carlos Zarattini, Celso Jacob, João Carlos Bacelar, José Mentor, Marcos Reategui,
Milton Monti, Nilson Leitão, Rogério Rosso e Vicentinho Júnior. ABERTURA: Havendo número regimental, o
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da segunda reunião, realizada no dia
dezenove de novembro de dois mil e quinze, cuja leitura foi dispensada a pedido do Deputado Paulo Henrique Lustosa. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente informou haver recebido o Ofício nº
205/15, do Deputado Angelim, justificando a ausência à reunião do dia dezenove por estar integrando Comitiva
do Ministro do Turismo ao Estado do Acre naquela data. ORDEM DO DIA: Audiência Pública com o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e Deliberação de Requerimento. Anunciada a Ordem do Dia, o Presidente
informou que o Ministro do Planejamento, Nélson Barbosa, também convidado para aquela audiência, justificara a impossibilidade de comparecer devido a problema de agenda e, dando início à Audiência, concedeu
a palavra a Sua Excelência o Sr. Ministro Joaquim Levy. Este discorreu sobre os fundamentos e necessidade
da desoneração, defendendo a prorrogação da DRU. Encerrada a exposição do Ministro, manifestaram-se: o
Deputado Bruno Araújo, como Líder da Minoria; o Relator, Deputado Laudívio Carvalho, o Deputado Hugo
Motta, pelo PMDB, e os Deputados Paulo Henrique Lustosa, Edinho Bez, Júlio Cesar, Danilo Forte, Júlio Lopes,
Edmilson Rodrigues e Raimundo Gomes de Matos. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Ministro
para responder às considerações e indagações dos parlamentares. Finda a audiência, o Presidente agradeceu
a presença do Ministro e, ato contínuo, passou à apreciação do REQUERIMENTO Nº 2/15 – Do Sr. Júlio Cesar
– que “requer a realização de audiência pública com o Secretário da Receita Federal do Brasil, Sr. Jorge Antônio Deher Rachid, para instruir a matéria legislativa em trâmite”. O Autor propôs incluir em seu requerimento
representantes das agências reguladoras por ele mencionadas e do Ibama; e o Deputado Edmilson Rodrigues,
a inclusão de representante dos auditores fiscais. Assim, submetido a votação, o requerimento foi APROVADO, COM A INCLUSÃO ENTRE OS CONVIDADOS DE REPRESENTANTES DA ANEEL, ANATEL, ANP, IBAMA e
ANFIP. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente convocou reunião ordinária para a terça-feira seguinte, dia primeiro de novembro, às quinze horas, e encerrou os trabalhos às dezessete horas e treze
minutos. E, para constar, eu, Claudia Maria Borges Matias, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Rodrigo Maia, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro
teor foi gravado, passando o arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo da reunião.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19-A, DE 2011, DO SR. WILSON FILHO E OUTROS,
QUE “ALTERA O ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS PARA ESTABELECER
A CRIAÇÃO DA ZONA FRANCA DO SEMIÁRIDO NORDESTINO”
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 3ª Reunião Ordinária, Deliberativa, realizada em 7 de maio de 2015
Às treze horas e vinte minutos do dia sete de maio de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 19-A, de 2011, do Sr. Wilson Filho e outros, que “altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona
Franca do Semiárido Nordestino”, no Anexo II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados. Registraram presença os
deputados: Raimundo Gomes de Matos – Presidente; Átila Lins, Cacá Leão, Chico Lopes, Fernando Monteiro ,
Genecias Noronha, Gorete Pereira, José Airton Cirilo, Júlio Cesar, Odorico Monteiro e Ronaldo Lessa – Titulares;
Beto Rosado, Joaquim Passarinho e Mário Negromonte Jr. – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Alexandre Valle, Antônio Jácome, Arthur Virgílio Bisneto, Cabo Sabino, Carlos Melles, Gonzaga Patriota, João
Gualberto, João Marcelo Souza, Marcelo Castro, Paes Landim, Pastor Franklin, Raquel Muniz, Rodrigo Martins,
Walter Alves, Wilson Filho e Zé Carlos. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 2ª reunião, ordinária deliberativa, realizada no dia 9
de abril de 2015. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O presidente informou que estava disponível
cópia da relação de documentos recebidos no período de 9/4 a 6/5/2015: Ofício 57/15/CD, do Deputado Odorico Monteiro, que solicita excusa de faltas nos dias 9 e 15/4; e Ofício 054/2015-GD, do Deputado João Marcelo
Souza, que comunica excusa de ausência na reunião do dia 15/4. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 –
REQUERIMENTO Nº 2/15 – Do Sr. João Gualberto – (PEC 19/2011) – que “requer a realização de Seminário em
Curaça-BA para debater a PEC 19-A/2011”. Com a palavra, o deputado Julio Cesar defendeu a aprovação do
requerimento e sugeriu a inclusão de seminário também na cidade de Picos, no Piauí. Em votação, o requerimento foi aprovado com a inclusão de seminário também em Picos-PI. 2 – REQUERIMENTO Nº 3/15 – Do
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Sr. Wilson Filho – (PEC 19/2011) – que “ Requer a realização de Audiências Públicas nos Municípios de Cajazeiras, Sousa, Patos, Campina Grande e João Pessoa, no Estado da Paraíba, para debater a PEC 19-A, 2011”.Com a
palavra, o deputado Julio Cesar defendeu a aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião às treze horas e cinquenta e dois minutos.
E, para constar, eu, Marcelo Brandão Lapa, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Raimundo Gomes de Matos, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19-A, DE 2011, DO SR. WILSON FILHO E OUTROS,
QUE “ALTERA O ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS PARA ESTABELECER
A CRIAÇÃO DA ZONA FRANCA DO SEMIÁRIDO NORDESTINO”
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 4ª Reunião Ordinária, Deliberativa, realizada em 1º de dezembro de 2015
Às dezessete horas e vinte e cinco minutos do dia um de dezembro de dois mil e quinze, reuniu-se a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 19-A, de 2011, do Sr.
Wilson Filho e outros, que “altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer
a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino”, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos Deputados. Registraram presença os deputados: Raimundo Gomes de Matos – Presidente; Gonzaga Patriota – Relator; Cabo Sabino, Carlos Melles, Chico Lopes, Fernando Monteiro, Genecias Noronha, José Airton Cirilo, Júlio Cesar, Odorico
Monteiro, Raquel Muniz, Wilson Filho e Zé Carlos – Titulares; Efraim Filho, Joaquim Passarinho, Kaio Maniçoba,
Mário Negromonte Jr. e Vitor Valim – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo, Hildo Rocha, João Fernando Coutinho, Julio Lopes e Weliton Prado, como não-membros.
Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre Valle, Antônio Jácome, Arthur Virgílio Bisneto, Cacá Leão,
Gorete Pereira, João Gualberto, Marcelo Castro, Paes Landim, Pastor Franklin, Rodrigo Martins, Ronaldo Lessa
e Walter Alves. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos
e colocou à apreciação a Ata da 3ª reunião, ordinária deliberativa, realizada no dia 17 de maio de 2015. Em
votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O presidente informou que estava disponível cópia da relação de
documentos recebidos no período de 7/5 a 30/11/2015: Of. N. 309/15/PSD, daLiderança do PSD, que solicita
o desligamento, a pedido, do deputado Átila Lins como titular na comissão; Ofício 042/2015/GAB/DAJ, do Gabinete do Deputado Antonio Jacome, que solicita justificar sua ausência no dia 12/5/2015; Ofício 016/2015/
GAB-JG, do Gabinete do Deputado João Gualberto, que justifica ausência na reunião do dia 07/5/2015; OF/
GAB/I/nº 791, da Liderança do PMDB, que desliga o deputado João Marcelo Souza da comissão; Of. 149 Solidariedade/2015 – LID, da Liderança do SD, que indica o deputado José Maia Filho para suplente na comissão;
Ofício 048/2015/GAB/DAJ., do Gabinete do Deputado Antonio Jacome, que solicita justificar sua ausência no
dia 21/5/2015; Ofício/GDGP/nº 58,do Gabinete da Deputada Gorete Pereira, que solicita justificar ausência no
dia 26/5/2015; Ofício 101/15/CD, do Gabinete do Deputado. Odorico Monteiro, que solicita excusa por ausência no dia 7/6/2015; Of. 370/15/PSD, da Liderança do PSD, que desliga o deputado Fábio Mitidieri da comissão; Ofício 260-L-Democratas/15, da Liderança do DEM, que indica o deputado Efraim Filho para suplente na
comissão; Of. 219 Solidariedade/2015 – Lid, da Liderança do SD, que indica o deputado José Maia Filho para
suplente na comissão; Of. Lid PHS 227/2015, da Liderança do PHS, que indica o Deputado Adail Carneiro para
titular na comissão; e Of. 601/15/PSD, da Liderança do PSD, que indica o Deputado Kaio Maniçoba para suplente na comissão.. ORDEM DO DIA: A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: DISPOSIÇÕES
ESPECIAIS 1 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/11 – Do Sr. Wilson Filho – que “altera o art.
40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiárido
Nordestino”. RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. PARECER: pela admissibilidade das Emendas 1, 2, 3, 4,
5 e 6/2014; e, no mérito, pela aprovação da PEC 19/2011 e da Emenda 6/2014, na forma do substitutivo; e pela
rejeição das emendas 1, 2, 3, 4 e 5/2014. O Presidente passou a palavra ao relator para a apresentação do seu
parecer. Em seguida, o Presidente discorreu sobre o histórico da matéria a ser deliberada. Discutiram a matéria
os deputados José Airton Cirilo, Zé Carlos, Júlio Cesar, Chico Lopes, Efraim Filho, Raquel Muniz e Wilson Filho.
O Deputado Zé Carlos pediu vistas da matéria para melhor análise. No entanto, recebendo as explicações do
relator sobre o parecer, o deputado Zé Carlos retirou o pedido de vista. O Deputado Wilson Filho sugeriu a
supressão dos pólos de desenvolvimento de Cajazeiras e de Juazeiro do Norte e criar em seu lugar um único
pólo na forma de um círculo com raio de 100 Km com sede em Cajazeiras, como estava previsto na proposta
inicial. Alegou também que, nesse círculo de 100 quilometros, todos os municípios alcançados, mesmo que
parcialmente, seriam contemplados como integrantes do pólo de Cajazeiras. O Deputado Zé Carlos sugeriu a
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inclusão de mais um pólo de desenvolvimento no município de Bacabeiras – MA. Com a palavra, o relator informou que, em atendimento às sugestões do deputado Wilson Filho e do deputado Zé Carlos, fez uma complementação de voto no sentido de apresentar novo substitutivo no qual suprimi os municípios de Cajazeiras
e Juazeiro do Norte da relação de pólos, criando em seus lugares um único pólo na forma de um círculo de 100
Km com sede em Cajazeiras, e de incluir mais um pólo no município de Bacabeiras. O presidente então passou
à votação. Em votação, foi APROVADO O PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. O Deputado Wilson
Filho questionou ainda sobre a inclusão, como parte do polo de Cajazeiras, a totalidade dos municípios que situados no limite do círculo tem apenas parte de sua área alcançada pelo círculo. O presidente respondeu que,
conforme acordado com a comissão, mesmo que apenas parte da área territorial do município esteja incluída
no círculo do pólo de Cajazeiras, todo o seu território será considerado integrante da Zona Franca. E informou,
ainda, que a comissão solicitará ao IBGE um estudo para a definição de quais municípios estão contemplados
no pólo aprovado. Tendo em vista que esta reunião seria a última desta comissão, o presidente consultou o
plenário sobre a possibilidade de se aprovar a ata desta reunião que seria redigida sinteticamente conforme o
registro de áudio. Com a aquiescência do Plenário, o presidente submeteu a votação a ata desta 4ª reunião da
comissão que foi APROVADA. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião às dezoito horas e
cinquenta e quatro minutos. E, para constar, eu, Marcelo Brandão Lapa, lavrei a presente Ata, que por ter sido
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Raimundo Gomes de Matos, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.

DESIGNAÇÕES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Assis do Couto
PROJETO DE LEI Nº 3.764/15 – Do Sr. André Abdon – que “altera a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006,
que estabelece as Diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, para incluir dispositivos que tratam do planejamento e da execução de ações públicas
voltadas para a modernização e inovação tecnológica, e para o desenvolvimento e transferência tecnológica”
Ao Deputado Givaldo Carimbão
PROJETO DE LEI Nº 206/15 – Do Sr. Pompeo de Mattos – que “proíbe a fabricação, comercialização e
utilização, em todo o Território Nacional, de redes de pesca, com malha inferior a 05 e dá outras providências”.
Ao Deputado Márcio Marinho
PROJETO DE LEI Nº 3.660/15 – Do Sr. Cabuçu Borges – que “altera o art. 15 da Lei nº 12.852, de 5 de
agosto de 2013, acrescendo os incisos VIII e IX, para incluir expressamente a menção o fomento de atividades
econômicas no campo vinculadas à cultura e ao turismo e a promoção da formação e da profissionalização
de técnicos culturais no campo”.
Ao Deputado Nilton Capixaba
PROJETO DE LEI Nº 3.710/15 – Do Sr. Jhc – que “altera dispositivos nas Leis federais nº 12.865/2013 e
12.999/2014 para prorrogar a vigência do pagamento da subvenção de tratam essas Leis”.
Ao Deputado Silas Brasileiro
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”.
Sala da Comissão, em 8 de dezembro de 2015. – Irajá Abreu, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Aguinaldo Ribeiro
PROJETO DE LEI Nº 5.015/13 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “inclui dispositivo na Lei nº 10.257, de 10
de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), que prevendo, nas cidades com mais de duzentos mil habitantes, contrapartida pela valorização imobiliária decorrente do aumento do potencial construtivo ou da alteração de uso de solo”.
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Ao Deputado Arthur Lira
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 160/15 – Da Sra. Zenaide Maia – que “acrescenta o § 4º
ao art. 192 da Constituição Federal, para estabelecer limite às taxas juros”.
Ao Deputado Elmar Nascimento
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”.
À Deputada Gorete Pereira
PROJETO DE LEI Nº 7.179/14 – Do Sr. Marco Tebaldi – que “dispõe sobre a criação do programa de teleassistência ao idoso, e dá outras providências”.
Sala da Comissão, em 8 de dezembro de 2015. – Arthur Lira, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, as seguintes designações de relatoria:
Ao Deputado Eduardo Cury
PROJETO DE LEI Nº 3.131/15 – Do Sr. Givaldo Vieira – que “altera a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de
2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, para disciplinar o desligamento da iluminação noturna dos edifícios comerciais”.
Ao Deputado Mauro Pereira
PROJETO DE LEI Nº 3.659/15 – Do Sr. Helder Salomão – que “altera a Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental – TCFA de que trata a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981”.
Ao Deputado Zé Augusto Nalin
PROJETO DE LEI Nº 3.664/15 – Do Sr. Laudivio Carvalho – que “altera a Lei 11.788 de 25 setembro de
2008 que “Dispõe sobre o estágio de estudantes””.
Sala da Comissão, em 1º de dezembro de 2015. – Deputado Júlio Cesar, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, as seguintes designações de relatoria:
À Deputada Conceição Sampaio
PROJETO DE LEI Nº 865/15 – Do Sr. Alan Rick – que “altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976,
que “Dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências””.
Ao Deputado Mauro Pereira
PROJETO DE LEI Nº 3.741/15 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei nº 11.101, de 9 de março de
2005, para dispor sobre a cooperação internacional na falência e recuperação de empresas globais”.
Ao Deputado Silas Brasileiro
PROJETO DE LEI Nº 3.748/15 – Do Senado Federal – Antônio Carlos Valadares – (PLS 93/2013) – que
“acrescenta inciso XI ao art. 21 e art. 88-A à Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, para atribuir às cooperativas
a possibilidade de agirem como substitutas processuais de seus associados”.
Ao Deputado Zé Augusto Nalin
PROJETO DE LEI Nº 331/15 – Do Sr. Hélio Leite – que “cria a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE incidente sobre os direitos de transmissão de imagem da entidade de administração nacional do futebol brasileiro”
Sala da Comissão, em 8 de dezembro de 2015. – Deputado Júlio Cesar, Presidente.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, as seguintes designações de relatoria:
Ao Deputado Alexandre Baldy
PROJETO DE LEI Nº 2.043/15 – Do Sr. Hildo Rocha – que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, que regulamenta os fundos constitucionais, para incluir na área considerada como
semiárido os municípios localizados no Baixo Parnaíba, no Estado do Maranhão”
Ao Deputado Andres Sanchez
PROJETO DE LEI Nº 1.805/07 – Do Sr. Cláudio Magrão – que “permite ao contribuinte do imposto de
renda deduzir do imposto devido parte das doações feitas a entidades de ensino público superior”. (Apensado: PL 3039/2008)
Ao Deputado Bebeto
PROJETO DE LEI Nº 2.992/15 – Do Sr. Ronaldo Carletto – que “altera a Lei nº 12.844, de 19 de julho de
2013, com o objetivo de estimular a liquidação ou a renegociação de dívidas oriundas de crédito rural de responsabilidade de cacauicultores”.
Ao Deputado Bruno Covas
PROJETO DE LEI Nº 5.353/13 – Do Sr. Marco Tebaldi – que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), referente aos equipamentos e máquinas que otimizam o reaproveitamento e a
reciclagem dos recursos que necessitam de tratamento final, e dá outras providências”.
Ao Deputado Edmar Arruda
PROJETO DE LEI Nº 5.230/09 – Do Poder Executivo – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.984, de 17
de julho de 2000, que “dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, e dá outras providências”, cria cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS, Funções Comissionadas no Banco Central do Brasil e altera o Anexo IV da Lei nº 9.650, de
27 de maio 1998, que “dispõe sobre o Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil e dá outras
providências”, e dá outras providências”.
PROJETO DE LEI Nº 2.097/15 – Do Sr. Alexandre Baldy – que “dispõe sobre a realização, registro e publicidade de atos societários por meio eletrônico”.
Ao Deputado Enio Verri
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.056/13 – Do Sr. Guilherme Campos – que “susta os efeitos da
Portaria Conjunta RFB/SCE 1.908, de 19 de julho de 2012, a Portaria Conjunta RFB/SCS 232, de 26 de fevereiro
de 2013, a Instrução Normativa RFB 1.277, publicada em 29 de junho de 2012, e a Instrução Normativa RFB nº
1.336, de 26 de fevereiro de 2013”.
Ao Deputado Fernando Monteiro
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 356/13 – Do Sr. Jerônimo Goergen e outros – que “altera a Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para permitir às empresas de telecomunicações se creditarem do ICMS pago na aquisição de energia elétrica”.
Ao Deputado Helder Salomão
PROJETO DE LEI Nº 2.104/11 – Do Sr. Diego Andrade – que “altera o § 1º do art. 1º da Lei nº 11.520, de
18 de setembro de 2007, que dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios, para permitir a transmissão do benefício
aos dependentes hipossuficientes”. (Apensados: PL 2962/2011, PL 3303/2012, PL 4907/2012, PL 1929/2015 e
PL 2330/2015)
Ao Deputado Hildo Rocha
PROJETO DE LEI Nº 364/15 – Do Sr. Marco Antônio Cabral – que “altera a Lei nº 11.438, de 29 de
dezembro 2006, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências”. (Apensados: PL 505/2015, PL 929/2015, PL 1532/2015, PL 1960/2015 e PL
2538/2015)
PROJETO DE LEI Nº 1.071/15 – Do Sr. Fábio Sousa – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho 2009, para
dispor sobre investimento em política de moradia estudantil e dá outras providências”.
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Ao Deputado Jerônimo Goergen
PROJETO DE LEI Nº 1.351/15 – Do Sr. Alberto Fraga – que “institui o seguro de vida para policiais e bombeiros militares, policiais civis, policiais federais e policiais rodoviários federais”
Ao Deputado Joaquim Passarinho
PROJETO DE LEI Nº 3.783/12 – Do Sr. Paulo Magalhães – que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Apoio à Saúde do Atleta – PNASA”.
Ao Deputado Junior Marreca
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”.
Ao Deputado Luiz Carlos Hauly
PROJETO DE LEI Nº 7.512/14 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “anula débitos tributários oriundos de multas que especifica”.
Ao Deputado Mauro Pereira
PROJETO DE LEI Nº 515/15 – Do Sr. Kaio Maniçoba – que “determina o fornecimento de milho em grãos
dos estoques públicos, com a concessão de subvenção econômica, às regiões da área de atuação da SUDENE
afetadas por estiagem que tenham decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública
reconhecidos pelo Poder Executivo Federal”.
PROJETO DE LEI Nº 3.041/15 – Do Sr. Cesar Souza – que “acrescenta parágrafo ao artigo 3º da Lei nº 5.070,
de 7 de julho de 1966, para destinar valores de multas e outras fontes de receita do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações – FISTEL – exclusivamente à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel”.
Ao Deputado Pauderney Avelino
PROJETO DE LEI Nº 5.569/13 – Do Sr. Alexandre Leite – que “altera a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro
de 2001, retirando a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e comercialização de petróleo e seu derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível – Cide sobre a importação e comercialização no mercado interno de gasolina e querosene de aviação”.
PROJETO DE LEI Nº 7.601/14 – Do Sr. Sarney Filho – que “dispõe sobre a isenção da cobrança de tarifa
de energia elétrica dos municípios, nos casos em que menciona e dá outras providências”.
Ao Deputado Pepe Vargas
PROJETO DE LEI Nº 5.285/13 – Do Sr. Ademir Camilo – que “reduz as alíquotas de PIS/PASEP e da COFINS
incidentes sobre as receitas das empresas de telecomunicações advindas de tarifas de interconexão”.
Ao Deputado Silvio Torres
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 171/15 – Do Sr. Geraldo Resende – que “altera o § 16 do art. 21 da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para autorizar o parcelamento das dívidas tributárias das
pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL em até 180 (cento e oitenta) meses”. (Apensado: PLP 200/2015)
À Deputada Simone Morgado
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 72/15 – Do Sr. Otavio Leite – que “altera a Lei Complementar n.º
123, de 14 de dezembro de 2006 para reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do imposto devido
por optantes do Simples Nacional, dá outras providências”.
À Deputada Tereza Cristina
PROJETO DE LEI Nº 532/15 – Do Sr. Lelo Coimbra – que “modifica os arts. 7º, 9º, 16 e 20 da Lei nº 7.827,
de 27 de setembro de 1989, alterada pela Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001”. (Apensados: PL 2125/2015
e PL 2342/2015)
À Deputada Tia Eron
PROJETO DE LEI Nº 5.733/09 – Do Senado Federal – Marcelo Crivella – (PLS 23/2004) – que “altera, com
vistas a fomentar a utilização da energia solar, a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para
instituir diretriz a ser observada pelos Municípios, e a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, para condicionar a
obtenção de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)”. (Apensados: PL 7678/2006
(Apensados: PL 1484/2007, PL 1724/2007 e PL 3173/2008), PL 6250/2009 (Apensado: PL 242/2011), PL 7231/2010
e PL 1859/2011 (Apensado: PL 2952/2011))
Ao Deputado Walter Alves
PROJETO DE LEI Nº 3.736/15 – Do Sr. João Gualberto – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 8.906, de 4
de julho de 1994, para dispor sobre o escritório de advogados sócios e o advogado associado”
Sala da Comissão, em 8 de dezembro de 2015. – Soraya Santos, Presidente.
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PARECERES
DESPACHO DO PRESIDENTE
PUBLICAÇÃO DE PARECER DE COMISSÃO
PEC 4-B/2015 EMENDAS CESP
PL 1044-A/2007 CSSF
PL 2969-A/2011 CCJC
PL 7898-B/2014 CCJC
PL 865-A/2015 CINDRA
PL 3166-A/2015 CINDRA
PRESIDÊNCIA/SGM
Publique-se.
Em 8-12-15. – Eduardo Cunha, Presidente.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4-B, DE 2015
(Do Sr. André Figueiredo e outros)
Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade desta; da de nº 87/2015,
com emenda saneadora, e da de nº 112/2015, com emenda saneadora, apensadas (relator:
DEP. MARCOS ROGÉRIO).
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
PUBLICAÇÃO DAS EMENDAS APRESENTADAS NA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4-A, DE 2015, DO SR. ANDRÉ FIGUEIREDO E OUTROS,
QUE “ALTERA O ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS”
(PRORROGADA A VIGÊNCIA DA DRU ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E PROPÕE A RETIRADA
ESCALONADA DA DESVINCULAÇÃO DA RECEITA DA ARRECADAÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL) E APENSADAS
EMENDA Nº 1/2015
(Do Sr. Hélio Leite e outros)
A PEC Nº 4/2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 166 para dispor
sobre a execução de emendas coletivas ao projeto de lei orçamentária.
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 .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Art. 2º O art. 166 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos §§ 9º-A e 11-A, com as alterações do § 17:
“Art.166. ..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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§ 9º-A As emendas coletivas ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite mínimo de
um por cento da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo.
....................................................................................................................................................................................................
§ 11-A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o §
9º-A deste artigo, em montante mínimo correspondente a um por cento da receita corrente líquida
realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação
definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165.
....................................................................................................................................................................................................
§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento
da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos
nos §§ 11 e 11-A deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.”
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação e, em relação ao disposto no art. 2º e produzirá efeitos a partir do primeiro exercício financeiro subsequente à data de
sua publicação (NR).
Justificação
A presente emenda visa tornar obrigatória a execução das emendas coletivas ao projeto de lei orçamentária.
Verifica-se que, no processo orçamentário, vem se estabelecendo como regra o contingenciamento total
pelo Executivo das dotações orçamentárias indicadas por bancadas estatuais e por comissões permanentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Entende-se que a necessidade de contingência do orçamento é real quando justificada pela situação
fiscal em determinado momento e deve se basear nas prioridades do país externadas nas políticas públicas.
No entanto, observa-se que, no tocante às emendas coletivas, a não priorização pelo Poder Executivo
não ocorre baseada no mérito, mas tão somente baseada no fato de serem programações originadas do Poder Legislativo.
A presente emenda propõe que as programações das emendas coletivas sejam de execução obrigatória
pelo Poder Executivo, em montante correspondente a 1% da receita corrente líquida do exercício financeiro
anterior. Esse percentual baseia-se no valor destinado às emendas coletivas na LOA 2015 e corresponde, aproximadamente, a R$ 8 bilhões.
Além disso, propõe-se que, na eventual necessidade de contingenciamento do Orçamento da União,
que as programações das emendas coletivas tenham seus valores reduzidos na mesma proporção da limitação
incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.
Acreditamos que, dessa forma, fica reestabelecido o equilíbrio entre os Poderes envolvidos. De um lado
o Poder Executivo mantém sua prerrogativa de reavaliar receitas e despesas. De outro, ao Legislativo é resguardado sua participação na elaboração das políticas públicas.
Sala da Comissão, em 18 de novembro de 2015. – Deputado Hélio Leite, Democratas/PA.
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Relatório de Verificação de Apoiamento
EMENDA NA COMISSÃO Nº 1/15

Proposição:

EMC- 1/2015 PEC00415 => PEC-4/2015

Autor da Proposição:

HÉLIO LEITE E OUTROS

Data de Apresentação: 18/11/2015 16:18:00
Ementa:

Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o
art. 166 para dispor sobre a execução de emendas coletivas ao projeto
de lei orçamentária .
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Assinaturas Confirmadas

--Nome do Parlamentar

Nº

UF

Partido

--1 Adalberto Cavalcanti

PTB

PE

2 Aelton Freitas

PR

MG

3 Afonso Hamm

pp

RS

4 Alan Rick

PRB

AC

5 Alberto Filho

PMDB

MA

6 Alberto Fraga

DEM

DF

7 Alceu Moreira

PMDB

RS

8 Alexandre Baldy

PSDB

GO

9 Alexandre Leite

DEM

SP

10 Alexandre Serfiotis

PSD

RJ

11 Aliei Machado

REDE

PR

12 Altineu Côrtes

PR

RJ

13 Anderson Ferreira

PR

PE

14 André Abdon

PRB

AP

15 Aníbal Gomes

PMDB

CE

16 Antonio lmbassa hy

PSDB

BA

17 Ariosto Holanda

PROS

CE

18 Arnaldo Jordy

PPS

PA

19 Arthur Lira

pp

AL

20 Átila Lins

PSD

AM

21 Augusto Coutinho

SD

PE

22 Beto Salame

PROS

PA

23 Bonifácio d e Andrada

PSDB

MG

24 Bruno Covas

PSDB

SP
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25 Cabo Daciolo

S.PART.

RJ

26 Cabo Sabino

PR

CE

27 Cabuçu Borges

PMDB

AP

28 Caio Narcio

PSDB

MG

29 Capitão Augusto

PR

SP

30 Carlos Henrique Gaguim

PMDB

TO

31 Carlos Manato

SD

ES

32 Celso Jacob

PMDB

RJ

33 César Messias

PSB

AC

34 Chico Alencar

PSOL

RJ

35 Claudio Cajado

DEM

BA

36 Conceição Sampaio

pp

AM

37 Covatti Filho

pp

RS

38 Dagoberto

PDT

MS

39 Daniel Coelho

PSDB

PE

40 Daniel Vilela

PMDB

GO

41 Delegado Éder Mauro

PSD

PA

42 Delegado Edson Moreira

PTN

MG

43 Delegado Waldir

PSDB

GO

44 Dimas Fabiano

pp

MG

45 Domingos Sávio

PSDB

MG

46 Dr. Jorge Silva

PROS

ES

47 Eduardo Barbosa

PSDB

MG

48 Eduardo Bolsonaro

PSC

SP

49 Eduardo Cury

PSDB

SP

50 Efraim Filho

DEM

PB

51 Eli Corrêa Filho

DEM

SP

52 Elmar Nascimento

DEM

BA
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53 Eros Biondini

PTB

MG

54 Esperidião Amin

pp

se

55 Evandro Roman

PSD

PR

56 Fabio Reis

PMDB

SE

57 Felipe Maia

DEM

RN

58 Flavinho

PSB

SP

59 Geovania de Sá

PSDB

se

60 Giacobo

PR

PR

61 Giuseppe Vecci

PSDB

GO

62 Glauber Braga

PSOL

RJ

63 Gonzaga Patriota

PSB

PE

64 Gorete Pereira

PR

CE

65 Goulart

PSD

SP

66 Hélio Leite

DEM

PA

67 Heráclito Fortes

PSB

Pl

68 Herculano Passos

PSD

SP

69 Hildo Rocha

PMDB

MA

70 Hissa Abrahão

PPS

AM

71 Hugo Motta

PMDB

PB

72 Irajá Abreu

PSD

TO

73 Jair Bolsonaro

pp

RJ

74 Jarbas Vasconcelos

PMDB

PE

75 Jhc

PSB

AL

76 Jhonatan de Jesus

PRB

RR

77 João Carlos Bacelar

PR

BA

78 João Castelo

PSDB

MA

79 João Derly

REDE

RS

80 João Paulo Papa

PSDB

SP

355

356

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

81 João Rodrigues

PSD

se

82 Joaquim Passarinho

PSD

PA

83 Jorge Tadeu Muda len

DEM

SP

84 José Carlos Aleluia

DEM

BA

85 José Fogaça

PMDB

RS

86 José Priant e

PMDB

PA

87 Josué Bengtson

PTB

PA

88 Júlio Cesar

PSD

Pl

89 Júlio Delgado

PSB

MG

90 Juscelino Filho

PRP

MA

91 Laerte Bessa

PR

DF

92 Laura Carneiro

PMDB

RJ

93 Lázaro Botelho

pp

TO

94 Lobbe Neto

PSDB

SP

95 Lucas Vergi lio

SD

GO

96 Lúcio Vale

PR

PA

97 Luiz Carlos Hauly

PSDB

PR

98 Luiz Nishimori

PR

PR

99 Mandetta

DEM

MS

100 Marcelo Aguiar

DEM

SP

101 Marcelo Matos

PDT

RJ

102 M árcio Marinho

PRB

BA

103 M arcos Abrão

PPS

GO

104 M arcos Montes

PSD

MG

105 Mariana Carval ho

PSDB

RO

106 Maurício Quintella Lessa

PR

AL

107 Mauro Pereira

PMDB

RS

108 Max Filho

PSDB

ES

109 Mendonça Filho

DEM

PE

110 Miguel Lomba rdi

PR

SP

111 Mi lton Monti

PR

SP

112 Miro Teixeira

RED E

RJ
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113 Misael Varella

DEM

MG

114 Missionário José Olimpio

pp

SP

115 Moroni Torgan

DEM

CE

116 Moses Rodrigues

PPS

CE

117 Nelson Marquezelli

PTB

SP

118 Newton Cardoso Jr

PMDB

MG

119 Nilson Pinto

PSDB

PA

120 Odelmo Leão

pp

MG

121 Onyx Lorenzoni

DEM

RS

122 Otavio Leite

PSDB

RJ

123 Pauderney Avelino

DEM

AM

124 Paulo Abi-Ackel

PSDB

MG

125 Paulo Azi

DEM

BA

126 Paulo Freire

PR

SP

127 Paulo Henrique Lustosa

pp

CE

128 Paulo Pereira da Silva

SD

SP

129 Pedro Cunha Lima

PSDB

PB

130 Pedro Fernandes

PTB

MA

131 Pompeo de Mattos

PDT

RS

132 Pr. Marco Feliciano

PSC

SP

133 Professora Dorinha Seabra Rezende

DEM

TO

134 Raquel Muniz

PSC

MG

135 Raul Jungmann

PPS

PE

136 Renzo Braz

pp

MG

137 Ricardo Izar

PSD

SP

138 Roberto Alves

PRB

SP

139 Roberto Balestra

pp

GO

140 Rocha

PSDB

AC

141 Rodrigo Maia

DEM

RJ

142 Rodrigo Martins

PSB

Pl
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143 Rogério Marinho

PSDB

RN

144 Rogério Rosso

PSD

DF

145 Ronaldo Fonseca

PROS

DF

146 Ronaldo Lessa

PDT

AL

147 Ronaldo Martins

PRB

CE

148 Ronaldo Nogueira

PTB

RS

149 Rosangela Gomes

PRB

RJ

150 Rossoni

PSDB

PR

151 Rubens Bueno

PPS

PR

152 Samuel Moreira

PSDB

SP

153 Sandro Alex

PPS

PR

154 Sarney Fi lho

PV

MA

155 Sergio Vidigal

PDT

ES

156 Silas Câmara

PSD

AM

157 Silas Frei re

PR

Pl

158 Silvio Torres

PSDB

SP

159 Simão Sessim

pp

RJ

160 Sóstenes Cavalcante

PSD

RJ

161 Subtenente Gonzaga

PDT

MG

162 Takayama

PSC

PR

163 Tiririca

PR

SP

164 Uldurico Junior

PTC

BA

165 Valdir Colatto

PMDB

se

166 Veneziano Vital do Rêgo

PMDB

PB

167 Vitor Lippi

PSDB

SP

168 Vitor Va lim

PMDB

CE

169 Walney Rocha

PTB

RJ

170 W illiam Woo

PV

SP

171 Wilson Filho

PTB

PB

172 Zenaide Ma ia

PR

RN
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Assinaturas que Não Conferem

Nome do Parlamentar

UF

Partido

1 Abel Mesquita Jr.

PDT

RR

2 Afonso Motta

PDT

RS

3 André Fufuca

PEN

MA

4 Antônio Jácome

PMN

RN

5 Benjamin Maranhão

SD

PB

6 Carlos Gomes

PRB

RS

7 Carlos Melles

DEM

MG

8 Carlos Zarattini

PT

SP

9 Célio Silveira

PSDB

GO

10 Daniel Coelho

PSDB

PE

11 Edmilson Rodrigues

PSOL

PA

12 Ezequiel Teixeira

PMB

RJ

13 Fábio Sousa

PSDB

GO

14 Francisco Floriano

PR

RJ

15 Gilberto Nascimento

PSC

SP

16 Joaquim Passarinho

PSD

PA

17 Marcos Rotta

PMDB

AM

18 Mário Heringer

PDT

MG

19 Onyx Lorenzoni

DEM

RS

20 Paulo Maluf

pp

SP

21 Sérgio Reis

PRB

SP

22 Wadson Ribeiro

PCdoB

MG

23 Weliton Prado

PMB

MG

24 Zé Augusto Nalin

PMDB

RJ
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 2015
(Do Sr. André Figueiredo e outros)
Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (PRORROGA A VIGÊNCIA
DA DRU ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E PROPÕE A RETIRADA ESCALONADA DA INCIDÊNCIA
DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DA ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL)
EMENDA ADITIVA Nº 2/2015
(Do Sr. Vinicius Carvalho e outros)
Art. 1º inclua-se o seguinte parágrafo § 5º ao artigo 1º da Proposta de Emenda a Constituição nº 04/2015
que altera o artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
.................................................................................................................................................................................................
“§ 5ºA união aplicará cinco por cento do quantitativo arrecadado por meio da desvinculação dos recursos
da União, às entidades beneficentes de assistência social registradas no órgão competente nas esferas
federal, estadual e municipal e devidamente certificadas pela autoridade certificadora.”(NR)
Justificação
A proposta tem por objetivo a vinculação de parte do recurso arrecadado pela DRU para as entidades
de assistência social devidamente registradas e certificadas.
É sabido que muitos projetos assistenciais restam prejudicados pela falta de recursos financeiros, o que
tem gerado desinteresse na manutenção dessas entidades, bem como na elaboração e execução de projetos
que beneficiam principalmente a parcela mais carente da população.
A atual crise econômica diminuiu drasticamente os recursos públicos e privados destinados a essas instituições, por outro lado a DRU incide sobremaneira sobre as Contribuições Sociais, principal fonte de financiamento da Assistência Social.
Estipulamos esse valor em somente 5% do total das desvinculações, que pode girar em torno de 3 a 4
bilhões de reais, valor ainda insuficiente, uma vez que só o rombo das Santas Casas em 2011 foi calculado em
R$ 5 bilhões de reais.
Portanto apresentamos a seguinte proposta com vistas a minimizar os efeitos que essa crise vem provocando a essas entidades que necessitam de suporte financeiro para continuarem prestando esses serviços
tão relevantes a toda a população.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2015. – Deputado Vinicius Carvalho, PRB/SP.
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Relatório de Verificação de Apoiamento
EMENDA NA COMISSÃO Nº 2/15

Proposição:

EMC-2/2015 PEC00415 => PEC-4/2015

Autor da Proposição:

VINICIUS CARVALHO E OUTROS

Data de Apresentação:

26/11/2015 10:23:00

Ementa:

Emenda aditiva à PEC 004/2015

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

~Situação:

~Totais de Assinaturas:

~Confirmadas

Manual

Digital

181

181

-

17

17

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

199

199

o

171

-

-

-

-

-

I
INão Conferem
I
IFora do Exercício
IRepetidas
IIlegíveis
IRetiradas

I
I
I
I

ITOTAL
I
IMÍNIMO
I
IFALTAM

I
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Assinaturas Confirmadas

Nome do Parlamenta r

Nº

UF

Partido

--1 Adalberto Cava lcan t i

PTB

PE

2 Adelson Ba r reto

PTB

SE

3 Afonso Hamm

pp

RS

4 Alan Rick

PRB

AC

5 Alberto Filho

PMDB

MA

6 Alberto Fraga

DEM

DF

7 Alessandro Molon

REDE

RJ

8 Alexandre Valle

PMB

RJ

9 Alice Portugal

PCdoB

BA

10 Alie i Machado

REDE

PR

11 André Abdon

PRB

AP

12 Andres Sanchez

PT

SP

13 Angela Albino

PCdoB

se

14 Anton io Bu l hões

PRB

SP

15 Antônio Jácome

PMN

RN

16 Ariosto Ho landa

PROS

CE

17 Arna ldo Jordy

PPS

PA

18 Arthu r Lira

pp

AL

19 Arthu r Vi rgílio Bisneto

PSDB

AM

20 Assis do Couto

PT

PR

21 Átila Li ra

PSB

Pl

22 Aureo

SD

RJ

23 Baleia Rossi

PMDB

SP

24 Bet o Faro

PT

PA

25 Bet o Sala me

PROS

PA

26 Bruno Covas

PSDB

SP
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27 Cabuçu Borges

PMDB

AP

28 Capitão Augusto

PR

SP

29 Carlos Eduardo Cadoca

PCdoB

PE

30 Carlos Manato

SD

ES

31 Carlos Zarattini

PT

SP

32 Carmen Zanotto

PPS

se

33 Celso Maldaner

PMDB

se

34 Celso Russomanno

PRB

SP

35 César Halum

PRB

TO

36 Chico Alencar

PSOL

RJ

37 Christiane de Souza Yared

PTN

PR

38 Cícero Almeida

PSD

AL

39 Conceição Sampaio

pp

AM

40 Dâmina Pereira

PMN

MG

41 Daniel Almeida

PCdoB

BA

42 Danilo Forte

PSB

CE

43 Darcísio Perondi

PMDB

RS

44 Delegado Éder Mauro

PSD

PA

45 Delegado Edson Moreira

PTN

MG

46 Deley

PTB

RJ

47 Dilceu Sperafico

pp

PR

48 Dimas Fabiano

pp

MG

49 Domingos Sávio

PSDB

MG

50 Dr . Jorge Silva

PROS

ES

51 Edio Lopes

PMDB

RR

52 Eduardo Barbosa

PSDB

MG

53 Eduardo da Fonte

pp

PE

54 Efraim Filho

DEM

PB

55 Elcione Barbalho

PMDB

PA
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56 Eliziane Gama

REDE

MA

57 Eros Biondini

PTB

MG

58 Evair de Melo

PV

ES

59 Ezequ iel Fonseca

pp

MT

60 Fábio Fa ria

PSD

RN

61 Felipe Maia

DEM

RN

62 Francisco Chapadinha

PSD

PA

63 Giuseppe Vecci

PSDB

GO

64 Givaldo Carimbão

PROS

AL

65 Glauber Braga

PSOL

RJ

66 Gonzaga Patriota

PSB

PE

67 Goulart

PSD

SP

68 Gu ilherme Mussi

pp

SP

69 Hélio Leit e

DEM

PA

70 Herculano Passos

PSD

SP

71 Hissa Abrahão

PPS

AM

72 lndio da Cost a

PSD

RJ

73 Ivan Valent e

PSO L

SP

74 Jaime Martins

PSD

MG

75 Jandira Feghali

PCdoB

RJ

76 Janete Capiberibe

PSB

AP

77 Jarbas Vasconcelos

PMDB

PE

78 Jerônimo Goergen

pp

RS

79 Jéssica Sales

PMDB

AC

80 Jhonatan de Jesus

PRB

RR

81 Jô Moraes

PCdoB

MG

82 João Campos

PSDB

GO

83 João Daniel

PT

SE

84 João Der ly

REDE

RS

85 João Fernando Coutinho

PSB

PE
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86 João Paulo Papa

PSDB

SP

87 João Rodrigues

PSD

se

88 Joaquim Passarinho

PSD

PA

89 Jony Marcos

PRB

SE

90 José Carlos Araújo

PSD

BA

91 José Mentor

PT

SP

92 Jovair Arantes

PTB

GO

93 Júlio Delgado

PSB

MG

94 Julio Lopes

pp

RJ

95 Keiko Ota

PSB

SP

96 Laerte Bessa

PR

DF

97 Laura Carneiro

PMDB

RJ

98 Leônidas Cristina

PROS

CE

99 Leopoldo Meyer

PSB

PR

100 Lincoln Portela

PR

MG

101 Luciana Santos

PCdoB

PE

102 Lúcio Vale

PR

PA

103 Luiz Carlos Busato

PTB

RS

104 Luiz Carlos Ramos

PMB

RJ

105 Magda Mofatto

PR

GO

106 Marcelo Aguiar

DEM

SP

107 Marcelo Squassoni

PRB

SP

108 Mareio Alvino

PR

SP

109 Márcio Marinho

PRB

BA

110 Marco Tebaldi

PSDB

se

111 Marcos Montes

PSD

MG

112 Marcos Rotta

PMDB

AM

113 Maria do Rosário

PT

RS

114 Maria Helena

PSB

RR
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115 Marinha Raupp

PMDB

RO

116 Maurício Quintella Lessa

PR

AL

117 Max Filho

PSDB

ES

118 Mendonça Filho

DEM

PE

119 Miguel Haddad

PSDB

SP

120 Miguel Lombardi

PR

SP

121 Milton Monti

PR

SP

122 Misael Varella

DEM

MG

123 Moema Gramacho

PT

BA

124 Moses Rodrigues

PPS

CE

125 Nilson Pinto

PSDB

PA

126 Odelmo Leão

pp

MG

127 Onyx Lorenzoni

DEM

RS

128 Orlando Silva

PCdoB

SP

129 Otavio Leite

PSDB

RJ

130 Pastor Eurico

PSB

PE

131 Pauderney Avelino

DEM

AM

132 Paulão

PT

AL

133 Paulo Azi

DEM

BA

134 Paulo Freire

PR

SP

135 Paulo Tei xeira

PT

SP

136 Pedro Chaves

PMDB

GO

137 Pedro Fernandes

PTB

MA

138 Professora Dorinha Seabra Rezende

DEM

TO

139 Raimundo Gomes de Matos

PSDB

CE

140 Raul Jungmann

PPS

PE

141 Renata Abreu

PTN

SP

142 Renato Molling

pp

RS

143 Renzo Braz

pp

MG
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144 Ricardo Barros

pp

PR

145 Ricardo Izar

PSD

SP

146 Ricardo Tripoli

PSDB

SP

14 7 Roberto Alves

PRB

SP

148 Roberto Balestra

pp

GO

149 Roberto Britto

pp

BA

150 Roberto Freire

PPS

SP

151 Roberto Sales

PRB

RJ

152 Rocha

PSDB

AC

153 Rodrigo Martins

PSB

Pl

154 Rogério Marinho

PSDB

RN

155 Rômulo Gouveia

PSD

PB

156 Ronaldo Benedet

PMDB

se

157 Ronaldo Fonseca

PROS

DF

158 Ronaldo Nogueira

PTB

RS

159 Rubens Bueno

PPS

PR

160 Rubens Pereira Júnior

PCdoB

MA

161 Sandro Alex

PPS

PR

162 Saraiva Felipe

PMDB

MG

163 Sérgio Moraes

PTB

RS

164 Silas Câmara

PSD

AM

165 Silvio Costa

PSC

PE

166 Silvio Torres

PSDB

SP

167 Simão Sessim

pp

RJ

168 Stefano Aguiar

PSB

MG

169 Takayama

PSC

PR

170 Toninha Pinheiro

pp

MG

171 Valadares Filho

PSB

SE

172 Valdir Colatto

PMDB

se
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173 Vanderlei Macris

PSDB

SP

174 Vicente Arruda

PROS

CE

175 Vinicius Carvalho

PRB

SP

176 Vitor Lippi

PSDB

SP

177 Wadih Damous

PT

RJ

178 Waldenor Pereira

PT

BA

179 Walney Rocha

PTB

RJ

180 Wolney Queiroz

PDT

PE

181 Zeca do Pt

PT

MS

Assinaturas que Não Conferem

N!!

Nome do Parlamentar

UF

Partido

1 Alex Manente

PPS

SP

2 Bacelar

PTN

BA

3 Bruna Furlan

PSDB

SP

4 Brunny

PMB

MG

5 Dr. Sinval Malheiros

PV

SP

6 Heráclito Fortes

PSB

Pl

7 Jorge Côrte Real

PTB

PE

8 Jorge Tadeu Mudalen

DEM

SP
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EMENDA ADITIVA Nº 3/2015
Inclua-se o seguinte art. 76-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
“Art. 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) da arrecadação das receitas públicas realizadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data, seus adicionais e respectivos
acréscimos legais.
Parágrafo único. Deverão ser deduzidos da base de cálculo a que se refere o “caput” deste artigo:
I – os recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde a que se refere o art. 198, § 2º, incisos II e III, e à manutenção e desenvolvimento do ensino, de que trata o
art. 212, da Constituição Federal;
II – as receitas decorrentes das transferências previstas no art. 158, incisos III e IV da Constituição
Federal;
III – as operações de crédito e as receitas de contribuições sociais; e,
IV – as demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da federação com destinação
específica.”
Justificação
A exemplo da União, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal estão sujeitos a uma estrutura orçamentária e fiscal com elevado volume de despesas obrigatórias, tais como as relativas a pessoal e a benefícios
previdenciários, além de expressiva vinculação das receitas orçamentárias.
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Desde 1994, a União possui instrumento que permite que uma parte das receitas não fique sujeita a vinculações, podendo ser alocadas no orçamento com maior flexibilidade.
Trata-se da DRU – Desvinculação de Receitas da União, conforme dispõe o art. art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com vigência até 31 de dezembro de 2015.
Por persistirem as razões que levaram à instituição da DRU, encontra-se em tramitação a Proposta de
Emenda à Constituição nº 87, de 2015, que propõe a prorrogação da desvinculação de receitas até 2023.
A presente Emenda à PEC pretende estender aos entes subnacionais o mesmo instrumento já utilizado
pela União há mais de 20 anos.
Cabe salientar que a proposta não prejudica os repasses estabelecidos para as áreas de educação e saúde, não impacta as transferências devidas pelos estados aos municípios relativas ao ICMS e ao IPVA, e preserva as demais transferências obrigatórias e voluntárias entre os entes da federação com destinação específica.
Por considerar que a presente emenda vem na direção de propiciar instrumento aos Estados e Municípios
para enfrentar a conjuntura adversa que nosso País atravessa, esperamos contar com o apoio dos nossos pares,
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2015. – Lider PSDB.
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Assinaturas Confirmadas

N!!

Nome do Parlamentar

UF

Partido

1 Ademir Camilo

PROS

MG

2 Alberto Fraga

DEM

DF

3 Alceu Moreira

PMDB

RS

4 Alexandre Baldy

PSDB

GO

5 Alfredo Kaefer

PSDB

PR

6 Aliei Machado

REDE

PR

7 Anderson Ferreira

PR

PE

8 André Fufuca

PEN

MA

9 Antonio lmbassahy

PSDB

BA

10 Antônio Jácome

PMN

RN

11 Arnaldo Faria de Sá

PTB

SP

12 Arnaldo Jordy

PPS

PA

13 Arnon Bezerra

PTB

CE

14 Arthur Virgílio Bisneto

PSDB

AM

15 Átila Lins

PSD

AM

16 Augusto Coutinho

SD

PE

17 Bebeto

PSB

BA

18 Benito Gama

PTB

BA

19 Benjamin Maranhão

SD

PB

20 Betinho Gomes

PSDB

PE

21 Beta Mansur

PRB

SP

22 Beta Rosado

pp

RN

23 Bonifácio de Andrada

PSDB

MG

24 Bruno Covas

PSDB

SP

25 Cabo Daciolo

S.PART.

RJ

371

372

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

26 Cabo Sabino

PR

CE

27 Caio Narcio

PSDB

MG

28 Carlos Andrade

PHS

RR

29 Carlos Henrique Gaguim

PMB

TO

30 Carlos Manato

SD

ES

31 Car los Melles

DEM

MG

32 Car los Sampaio

PSDB

SP

33 Celso Maldaner

PMDB

se

34 César Ha lum

PRB

TO

35 Claudio Cajado

DEM

BA

36 Covatt i Filho

pp

RS

37 Cristiane Brasil

PTB

RJ

38 Daniel Coelho

PSDB

PE

39 Darcísio Perondi

PMDB

RS

40 Delegado Éder Mauro

PSD

PA

41 Delegado Edson Moreira

PTN

MG

42 Delegado Waldir

PSDB

GO

43 Diego Garcia

PHS

PR

44 Domingos Sávio

PSDB

MG

45 Dr. João

PR

RJ

46 Edmilson Rodrigues

PSOL

PA

47 Eduardo Barbosa

PSDB

MG

48 Eduardo Bolsonaro

PSC

SP

49 Eduardo Cury

PSDB

SP

50 Eduardo da Fonte

pp

PE

51 Eliziane Gama

REDE

MA

52 Erivelton Santana

PSC

BA

53 Espe ridião Amin

pp

se

54 Evandro Roman

PSD

PR
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55 Ezequiel Teixeira

PMB

RJ

56 Fábio Ramalho

PMB

MG

57 Fabio Reis

PMDB

SE

58 Fábio Sousa

PSDB

GO

59 Fausto Pinato

PRB

SP

60 Felipe Maia

DEM

RN

61 Félix Mendonça Júnior

PDT

BA

62 Fernando Coelho Filho

PSB

PE

63 Fernando Francischini

SD

PR

64 Flávia Morais

PDT

GO

65 Geovania de Sá

PSDB

se

66 Gilberto Nascimento

PSC

SP

67 Giuseppe Vecci

PSDB

GO

68 Gonzaga Patriota

PSB

PE

69 Gorete Pereira

PR

CE

70 Goulart

PSD

SP

71 Guilherme Mussi

pp

SP

72 Heitor Schuch

PSB

RS

73 Hélio Leite

DEM

PA

74 Heráclito Fortes

PSB

Pl

75 Irajá Abre u

PSD

TO

76 lzalci

PSDB

DF

77 Jair Bolsonaro

pp

RJ

78 Jarbas Vasconcelos

PMDB

PE

79 Jefferson Campos

PSD

SP

80 Jerônimo Goergen

pp

RS

81 Jéssica Sales

PMDB

AC

82 João Campos

PSDB

GO

83 João Carlos Bacelar

PR

BA
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84 João Castelo

PSDB

MA

85 João Derly

REDE

RS

86 João Fernando Coutinho

PSB

PE

87 João Gualberto

PSDB

BA

88 João Paulo Papa

PSDB

SP

89 José Carlos Aleluia

DEM

BA

90 José Fogaça

PMDB

RS

91 José Nunes

PSD

BA

92 Jose Stédile

PSB

RS

93 Josué Bengtson

PTB

PA

94 Jovair Arantes

PTB

GO

95 Júlia Marinho

PSC

PA

96 Júlio Delgado

PSB

MG

97 Julio Lopes

pp

RJ

98 Jutahy Junior

PSDB

BA

99 Laercio Oliveira

SD

SE

100 Laerte Bessa

PR

DF

101 Laura Carneiro

PMDB

RJ

102 Láza ro Botelho

pp

TO

103 Lobbe Neto

PSDB

SP

104 Lucas Vergilio

SD

GO

105 Lucio Vieira Lima

PMDB

BA

106 Luis Carlos Heinze

pp

RS

107 Luiz Carlos Hauly

PSDB

PR

108 Luiz Carlos Ramos

PMB

RJ

109 Luiz Nishimori

PR

PR

110 M agda Mofatto

PR

GO

111 M andetta

DEM

MS

112 Mara Gabrilli

PSDB

SP
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113 Marcelo Álvaro Antônio

PMB

MG

114 Marcelo Matos

PDT

RJ

115 Marco Tebaldi

PSDB

se

116 Marcondes Gadelha

PSC

PB

117 Marcos Mont es

PSD

MG

118 Marcos Rogério

PDT

RO

119 Marcus Pestana

PSDB

MG

120 Mariana Carvalho

PSDB

RO

121 Mauro Pereira

PMDB

RS

122 Mendonça Filho

DEM

PE

123 Miguel Haddad

PSDB

SP

124 Miguel Lombardi

PR

SP

125 Milton Monti

PR

SP

126 Miro Teixeira

REDE

RJ

127 Moroni Torgan

DEM

CE

128 Nelson Marchezan Junior

PSDB

RS

129 Nelson Marquezelli

PTB

SP

130 Nelson Meurer

pp

PR

131 Nilson Leitão

PSDB

MT

132 Nilson Pinto

PSDB

PA

133 Odelmo Leão

pp

MG

134 Onyx Lorenzoni

DEM

RS

135 Osmar Serraglio

PMDB

PR

136 Otavio Leite

PSDB

RJ

137 Pastor Eurico

PSB

PE

138 Pauderney Avelino

DEM

AM

139 Paulo Abi-Ackel

PSDB

MG

140 Paulo Feijó

PR

RJ

141 Paulo Freire

PR

SP

375

376

Quarta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 2015

143 Paulo Pereira da Silva

SD

SP

144 Pedro Vilela

PSDB

AL

145 Pompeo de Mattos

PDT

RS

146 Professor Vict ório Galli

PSC

MT

147 Professora Dorinha Seabra Rezende

DEM

TO

148 Raimundo Gomes de Matos

PSDB

CE

149 Raquel Muniz

PSC

MG

150 Raul Jungmann

PPS

PE

151 Renato Molling

pp

RS

152 Renzo Braz

pp

MG

153 Ricardo Izar

PSD

SP

154 Ricardo Teobaldo

PTB

PE

155 Roberto Britto

pp

BA

156 Roberto Freire

PPS

SP

157 Rocha

PSDB

AC

158 Rodrigo de Castro

PSDB

MG

159 Rodrigo Maia

DEM

RJ

160 Rogério Marinho

PSDB

RN

161 Rômulo Gouveia

PSD

PB

162 Ronaldo Fonseca

PROS

DF

163 Rubens Bueno

PPS

PR

164 Samuel Moreira

PSDB

SP

165 Sandro Alex

PPS

PR

166 Sergio Vidigal

PDT

ES

167 Shéridan

PSDB

RR

168 Silas Câmara

PSD

AM

169 Silvio Torres

PSDB

SP

170 Soraya Santos

PMDB

RJ
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171 Sóstenes Cavalcant e

PSD

RJ

172 Stefano Aguiar

PSB

MG

173 Subtenente Gonzaga

PDT

MG

174 Takayama

PSC

PR

175 Tenent e Lúcio

PSB

MG

176 Tereza Cristina

PSB

MS

177 Toninho Pinheiro

pp

MG

178 Uldurico Junior

PTC

BA

179 Va ldir Colatto

PMDB

se

180 Va ltenir Pereira

PMB

MT

181 Vanderlei Macris

PSDB

SP

182 Vinicius Carvalho

PRB

SP

183 Vitor Lippi

PSDB

SP

184 Vitor Valim

PMDB

CE

185 Washington Reis

PMDB

RJ

186 Wi lli am Woo

PV

SP

Assinaturas que Não Conferem

N!!

Nome do Parlamentar

UF

Partido

1 Capitão Augusto

PR

SP

2 Célio Silveira

PSDB

GO

3 Lincoln Portela

PR

MG

4 Major Olímpio

PMB

SP

5 M ário Heringer

PDT

MG

6 Osmar Terra

PMDB

RS

7 Pau lo M aluf

pp

SP

8 Rossoni

PSDB

PR

9 W eliton Prado

PMB

MG
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Assinaturas Repetidas

N!!

Nome do Parlamentar

UF

Partido

Assinatu ras
Repetidas

1 Ant ônio Jácome

PMN

RN

2

2 Benj amin Maranhão

SD

PB

2

3 Cabo Sabino

PR

CE

1

4 Capit ão Augusto

PR

SP

1

5 Car los Andrade

PHS

RR

2

6 Cristiane Brasil

PTB

RJ

1

7 Diego Garcia

PHS

PR

1

8 Eduardo Bolsonaro

PSC

SP

1

9 Fernando Francischini

SD

PR

1

10 Gilbert o Nasciment o

PSC

SP

2

11 Gonzaga Patriot a

PSB

PE

2

12 Jai r Bolsonaro

pp

RJ

1

13 Jefferson Campos

PSD

SP

1

14 José Carlos Alelu ia

DEM

BA

1

15 José Fogaça

PMDB

RS

2

16 Josué Bengtson

PTB

PA

2

17 Ju lio Lo pes

pp

RJ

2

18 Lu iz Ca rlos Hau ly

PSDB

PR

1

19 Lu iz Nishimori

PR

PR

1

20 Mauro Pereira

PMDB

RS

2

21 Mi lton Monti

PR

SP

1

22 Nelson Marquezelli

PTB

SP

2

23 Nilson Leitão

PSDB

MT

1

24 Onyx Lorenzoni

DEM

RS

1

25 Pau lo Freire

PR

SP

2

26 Paulo Pereira da Silva

SD

SP

1
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PROJETO DE LEI Nº 1.044-A, DE 2007
(Da Sra. Luiza Erundina)
Acrescenta dispositivo na Lei nº 8.213, de 1991; tendo parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. POMPEO DE MATTOS).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família
I – Relatório
O Projeto de Lei em epígrafe acrescenta § 4º ao art. 17 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para estabelecer que, nas hipóteses em que for necessária a presença de procuradores dos segurados do Regime Geral
de Previdência Social – RGPS, só serão admitidos as seguintes pessoas:
a) cônjuge, companheiro ou companheira;
b) parentes legais, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
c) assistentes sociais que representem a instituição onde a parte se encontre internada, albergada,
asilada ou hospitalizada;
d) advogado.
Argumenta a Autora, nobre Deputada Luiza Erundina, que a legislação previdenciária vigente não impõe limites na designação de procuradores, o que contribui para que pessoas de má fé lesem os segurados do
RGPS, os quais, em sua maioria, “são pessoas simples, humildes e com baixa escolaridade”. A Proposição em tela,
portanto, ajudará a coibir fraudes praticadas contra os segurados e contribuirá para resguardar os seus direitos.
O Projeto de Lei nº 1.044, de 2007, tramita em regime ordinário e será apreciado conclusivamente pelas
Comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania, artS. 24, II, e 54 do Regimento Interno.
Decorrido o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao Projeto de Lei nº 1.044, de 2007,
nesta Comissão de Seguridade Social e Família.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A Proposição que ora relatamos acrescenta § 4º ao art. 17 da Lei nº 8.213, de 1991, com o objetivo de
limitar a outorga de procuração pelo segurado do Regime Geral de Previdência social – RGPS a pessoas previamente definidas em lei.
De mencionar, inicialmente, que a Lei nº 8.213, de 1991, não disciplina questões referente à outorga de
procurações pelos segurados, com uma exceção. Em seu art. 109, prevê que o benefício será pago diretamen-
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te ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando
será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a doze meses, podendo ser renovado. Embora
não disponha propriamente de outorga de procuração, no art. 110, a citada Lei nº 8.213, de 1991, estabelece
que o benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor
ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a seis meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento.
Cabe à Instrução Normativa da Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social nº 77, de 21 de janeiro de 2015, dispor de forma mais detalhada sobre a matéria em seus arts. 498 a 510. Em relação às pessoas a
quem o mandato poderá ser outorgado, a mencionada Instrução Normativa assim dispõe:
“Art. 500. Todas as pessoas capazes, no gozo dos direitos civis, são aptas para outorgar ou receber mandato, excetuando-se:
I – os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o menor entre dezesseis e dezoito anos não emancipado, que poderá ser apenas o outorgado (procurador), conforme o inciso II do art. 160 do RPS e o art.
666 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e
II – os servidores públicos civis e militares em atividade somente poderão representar o cônjuge, o companheiro e/ou parentes até o segundo grau, observado que, em relação aos de primeiro grau, será permitida a representação múltipla
................................................................................................................................................................................................ ”
Além disso, a citada Instrução Normativa permite que a Procuração seja pública ou privada, mas no caso
de pagamento de benefícios deve ser apresentada uma procuração com poderes específicos e somente nas
seguintes hipóteses:
“Art. 506. Para recebimento do benefício, o titular poderá ser representado por procurador que apresente
mandato com poderes específicos nos casos de:
I – ausência;
II – moléstia contagiosa; ou
III – impossibilidade de locomoção.
.................................................................................................................................................................................................
O Projeto de Lei nº 1.044, de 2007, pretende trazer para o corpo da Lei nº 8.213, de 1991, regras mais rígidas sobre a outorga de procuração para atuar perante órgãos da Previdência Social. Assim sendo, determina
que a procuração deve ser firmada obrigatoriamente por instrumento público e outorgada apenas às seguintes
pessoas: a) cônjuge, companheiro ou companheira; b) parentes legais, por consanguinidade ou afinidade, até
o terceiro grau; c) assistentes sociais devidamente identificados que representem a instituição onde a parte se
encontre internada, albergada, asilada ou hospitalizada; d) advogado.
Salvo melhor juízo, julgamos que a matéria em tela deve prosperar. De fato, o processo simplificado hoje
existente no âmbito do INSS possibilita que pessoas de má-fé atuem em nome dos segurados para inscrevê-los,
requerer benefício e até receber o pagamento da renda mensal, muitas vezes cobrando valores exorbitantes
para tanto ou, ainda, com o intuito de prejudicar o segurado e fraudar o sistema previdenciário.
Entretanto, consideramos que o Projeto de Lei nº 1.044, de 2007, carece de alguns aperfeiçoamentos. Inicialmente julgamos que o dispositivo está mal posicionado. O art. 17 refere-se exclusivamente à inscrição dos
segurados e dependentes no RGPS. Consideramos que as disposições contidas na Proposição ora sob análise
devem ser transferidas para a Seção VIII da Lei nº 8.213, de 1991, que contém disposições diversas relativas às
prestações. Com isso, a restrição que se pretende instituir alcançará não só a inscrição, mas também os demais
atos praticados perante órgãos da Previdência Social, como previsto na redação do próprio dispositivo.
Sugerimos, ainda, que na hipótese de segurado internado, acolhido, abrigado, albergado ou asilado, seja
substituída a expressão “assistente social” por “representante credenciado da instituição”. Ainda com relação a
esse ponto, propomos a substituição dos termos “sanatório”, “leprosário” e “asilo” por “instituições de assistência
social e de assistência à saúde, bem como instituições de longa permanência”.
Em relação a tutores e curadores, é importante ressaltar que não é cabível a apresentação de procuração,
pois estes já representam o segurado ou dependente menor de idade ou judicialmente interditado.
Tendo em vista que as propostas contidas no Projeto de Lei nº 1.044, de 2007, avançam no sentido da
preservação dos direitos dos segurados da previdência social, votamos pela sua aprovação nos termos do
Substitutivo apresentado em anexo.
Sala da Comissão, em 8 de junho de 2015. – Deputado Pompeo de Mattos, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 1.044, DE 2007
Acrescenta art. 109-A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para especificar as pessoas a quem
pode ser outorgada procuração para atuar perante órgão da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 109-A:
“Art. 109-A. A inscrição e os demais atos ou requerimentos previstos nesta Lei deverão ser praticados pessoalmente pelo segurado ou pelo dependente perante os órgãos da Previdência Social, somente admitindo-se como procuradores, e desde que devidamente constituídos, obrigatoriamente, por instrumento
público, as seguintes pessoas:
a) cônjuge, companheiro ou companheira;
b) parentes legais, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
c) representantes credenciados de instituições de assistência social e de assistência à saúde, bem
como de instituições de longa permanência, na hipótese de segurado internado, acolhido, abrigado,
albergado ou asilado;
d) advogado”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 8 de junho de 2015. – Deputado Pompeo de Mattos, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente,
com substitutivo o Projeto de Lei nº 1.044/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Pompeo de Mattos.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Antonio Brito – Presidente, Zeca Cavalcanti e Alexandre
Serfiotis – Vice-Presidentes, Adelson Barreto, Assis Carvalho, Benedita da Silva, Carlos Gomes, Carlos Manato,
Carmen Zanotto, Célio Silveira, Chico D’Angelo, Conceição Sampaio, Diego Garcia, Dr. João, Dr. Jorge Silva,
Dulce Miranda, Eduardo Barbosa, Flavio Nogueira, Geraldo Resende, Jhonatan de Jesus, João Marcelo Souza,
Jorge Solla, Laura Carneiro, Leandre, Marcelo Belinati, Marcus Pestana, Mário Heringer, Marx Beltrão , Miguel
Lombardi, Misael Varella, Osmar Terra, Paulo Foletto, Pompeo de Mattos, Roney Nemer, Rosangela Gomes, Shéridan, Toninho Pinheiro, Zenaide Maia, Angela Albino, Antônio Jácome, Arnaldo Faria de Sá, Cristiane Brasil,
Geovania de Sá, Heitor Schuch, Raimundo Gomes de Matos, Raquel Muniz, Rômulo Gouveia, Ságuas Moraes,
Silas Câmara, Sóstenes Cavalcante e Zeca Dirceu.
Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Antonio Brito, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.044, DE 2007
Acrescenta art. 109-A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para especificar as pessoas a quem
pode ser outorgada procuração para atuar perante órgão da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 109-A:
“Art. 109-A. A inscrição e os demais atos ou requerimentos previstos nesta Lei deverão ser praticados pessoalmente pelo segurado ou pelo dependente perante os órgãos da Previdência Social, somente admitindo-se como procuradores, e desde que devidamente constituídos, obrigatoriamente, por instrumento
público, as seguintes pessoas:
a) cônjuge, companheiro ou companheira;
b) parentes legais, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
c) representantes credenciados de instituições de assistência social e de assistência à saúde, bem
como de instituições de longa permanência, na hipótese de segurado internado, acolhido, abrigado,
albergado ou asilado;
d) advogado”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 2015. – Deputado Antonio Brito, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 2.969-A, DE 2011
(Do Sr. Lucio Vieira Lima)
Acrescenta parágrafo aos arts. 41 e 82 da Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, para que seja determinado o tempo de sustentação oral das ações
originárias ou recursos nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação (relator: DEP. RODRIGO PACHECO).
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei nº 2.969, de 2011, de autoria do deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB/BA), que
altera dispositivos da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 – Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para
fins de determinar o tempo de sustentação oral das ações originárias ou recursos em suas Turmas Recursais.
Por determinação da Mesa Diretora, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para análise de sua
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito.
O projeto de lei está sujeito à apreciação conclusiva pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e tem regime ordinário de tramitação. É o relatório.
II – Voto
Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a análise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à sua
apreciação, com análise de mérito, nos termos do artigo 32, inciso IV, alínea “a” e artigo 24, inciso II, ambos do
Regimento Interno desta Casa.
A iniciativa da proposição atende ao requisito de constitucionalidade formal, já que compete, concorrentemente, à União o ato de legislar sobre procedimentos em matéria processual, nos termos do artigo 24,
inciso XI, do artigo 48, caput e artigo 61, caput, todos da Constituição Federal.
Do mesmo modo, a proposição respeita o texto constitucional em seu aspecto material, haja a vista
o fato de fixar o prazo de dez minutos para sustentação oral das partes nas Turmas Recursais dos Juizados
Especiais, em conformidade às garantias de exercício do contraditório e da ampla defesa e de celeridade
da tramitação processual, asseguradas no artigo 5º, incisos LV e LXXVIII, respectivamente, da Constituição Federal.
O projeto de lei é, igualmente, jurídico, na medida em que não contraria preceitos do ordenamento jurídico pátrio e se coaduna aos princípios gerais do Direito, notoriamente relacionados à garantia de atuação
das partes na relação processual para convencimento do juízo.
A técnica legislativa é adequada, tendo sido observadas as regras descritas pela Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
Por fim, somos também favoráveis ao mérito da proposição.
A padronização almejada de tempo de sustentação oral nos recursos interpostos nas Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais possibilita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa e não
ofende o princípio de oralidade que caracteriza a Lei nº 9.099, de 1995, de sorte a pôr fim à discussão em torno
da ausência de norma geral que regulamente a matéria.
Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 2.969, de 2011.
Sala de Sessões, 12 de novembro de 2015. – Deputado Rodrigo Pacheco, 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 2.969/2011,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Rodrigo Pacheco.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Aguinaldo Ribeiro – Vice-Presidente, Altineu Côrtes, André
Fufuca, Andre Moura, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Bruno Covas, Chico Alencar, Covatti Filho,
Delegado Éder Mauro, Esperidião Amin, Fausto Pinato, Giovani Cherini, Jorginho Mello, José Fogaça , Jutahy
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Junior, Marcelo Aro, Maria do Rosário, Padre João, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Rodrigo Pacheco, Ronaldo
Fonseca, Rubens Pereira Júnior, Tadeu Alencar, Bruna Furlan, Cabo Sabino, Delegado Waldir, Efraim Filho, Félix
Mendonça Júnior, Gonzaga Patriota, Hildo Rocha, José Nunes, Laudivio Carvalho, Lincoln Portela, Lucas Vergilio,
Odelmo Leão, Professor Victório Galli, Reginaldo Lopes, Ricardo Barros, Sandro Alex, Soraya Santos, Subtenente
Gonzaga, Vitor Valim e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, em 3 de dezembro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 7.898-B, DE 2014
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Altera o art. 24 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para estender o prazo exigido para a
apresentação dos Planos de Mobilidade Urbana; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano, pela aprovação (relator: DEP. FLAVIANO MELO); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator:
DEP. RAUL JUNGMANN).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO 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 nº 7.898, de 2014, de iniciativa do Deputado Carlos Bezerra, pretende alterar a Lei nº
12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para estender para seis anos o
prazo atualmente fixado em três anos, contados da entrada em vigência daquela lei, para que os municípios
apresentem seus planos de mobilidade urbana e os integrem aos respectivos planos diretores.
Na justificação que acompanha o projeto, argumenta o autor, em síntese, que a prorrogação do prazo
se faz necessária para adequar a legislação à realidade vivida pelas municipalidades em nosso País. Embora a
exigência de feitura dos planos de mobilidade urbana em determinado prazo deva ser mantida, o autor pondera que a tarefa não é das mais simples, notadamente em face da falta de pessoal qualificado para realizá-la
e também dos problemas financeiros que atingem grande parte dos municípios na atualidade. Ademais disso,
os gestores municipais estariam sendo pressionados também por outras demandas de planejamento incluídas
na legislação federal em vigor, como as de elaboração dos planos municipais de resíduos sólidos e de saneamento. O autor considera que a prorrogação do prazo da Lei 12.587/12 para seis anos será suficiente para o
atendimento dessa nova obrigação legal pelas prefeituras.
Distribuído para exame de mérito à Comissão de Desenvolvimento Urbano, o projeto recebeu parecer
daquele Órgão Técnico no sentido de sua aprovação.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania compete se pronunciar sobre os aspectos de
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e redação do projeto de lei sob exame, nos termos do previsto no art. 32, IV, letra a, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
A proposição atende aos requisitos formais de constitucionalidade, tratando da alteração de uma lei
federal, tema pertinente à competência da União e às atribuições normativas do Congresso Nacional. Não há
reserva de iniciativa legislativa sobre a matéria, afigurando-se legítima a autoria parlamentar.
Quanto ao conteúdo, também não se identificam incompatibilidades entre a norma que pretende aprovar e os princípios e regras que informam o texto constitucional vigente.
No que respeita aos aspectos de juridicidade, não há o que se objetar.
A técnica legislativa e a redação empregadas são adequadas, tendo a proposição sido elaborada em
conformidade com as orientações técnicas da Lei Complementar nº 95/98, alterada pela Lei Complementar
nº 107/01.
Tudo isso posto, concluo o voto no sentido da constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa
e redação do Projeto de Lei nº 7.898, de 2014.
Sala da Comissão, em de de 2015. – Deputado Raul Jungmann, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião extraordinária realizada hoje, opinou
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 7.898/2014, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Raul Jungmann.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Arthur Lira – Presidente, Aguinaldo Ribeiro, Osmar Serraglio e Veneziano Vital do Rêgo – Vice-Presidentes, Altineu Côrtes, Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Bruno Covas,
Capitão Augusto, Chico Alencar, Covatti Filho, Cristiane Brasil, Delegado Éder Mauro, Esperidião Amin, Fausto
Pinato, Francisco Floriano, Giovani Cherini, Hiran Gonçalves, José Fogaça, Júlio Delgado, Juscelino Filho, Luis
Tibé, Luiz Couto, Marcelo Aro, Padre João, Paes Landim, Pastor Eurico, Paulo Magalhães, Paulo Teixeira, Pr. Marco
Feliciano, Raul Jungmann, Rodrigo Pacheco, Ronaldo Fonseca, Rubens Pereira Júnior, Sergio Souza, Cabo Sabino, Célio Silveira, Daniel Almeida, Delegado Waldir, Efraim Filho, Félix Mendonça Júnior, Gorete Pereira, Hildo
Rocha, Jerônimo Goergen, José Nunes, Laudivio Carvalho, Lincoln Portela, Lucas Vergilio, Odelmo Leão, Paulo
Freire, Pedro Vilela, Professor Victório Galli, Ricardo Barros e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, em 8 de dezembro de 2015. – Deputado Arthur Lira, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 865-A, DE 2015
(Do Sr. Alan Rick)
Altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, que “Dispõe sobre bagagem de passageiro
procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre
mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências”; tendo parecer da Comissão
de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, pela aprovação (relatora:
DEP. SIMONE MORGADO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 865, de 2015, de autoria do Deputado Alan Rick, altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 7
de abril de 1976, que dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras.
O novo texto proposto pelo projeto de lei ao art. 15-A do citado decreto-lei prevê que a autorização para
a instalação de lojas francas para a venda de mercadoria nacional ou estrangeira contra pagamento em moeda nacional ou estrangeira poderá ser concedida às sedes de Municípios localizados na fronteira terrestre, a
critério da autoridade competente.
Caso aprovada, a alteração sugerida entra em vigor no primeiro dia do ano civil imediatamente subsequente ao da data de sua publicação.
Encerrado o prazo regulamentar, não foram apresentadas emendas à proposta.
Esta Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia deve se pronunciar
sobre o mérito do projeto, nos termos do inciso II do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
É o Relatório.
II – Voto da Relatora
Chega para análise desta Comissão, o projeto de lei em pauta, de autoria do ilustre Deputado Alan
Rick, que altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, que recentemente foi modificado pela Lei
nº 12.723, de 9 de outubro de 2012, que passou a autorizar, entre outras disposições, a instalação de lojas
francas em Municípios da faixa de fronteira cujas sedes se caracterizam como cidades gêmeas de cidades
estrangeiras.
A modificação proposta pelo projeto de lei estende aos Municípios localizados na fronteira a possibilidade de obter autorização da autoridade competente para a instalação de lojas francas, da mesma forma que
foi autorizada às cidades gêmeas. A alteração tem o objetivo de dinamizar a economia das regiões de fronteira, já que, além das cidades gêmeas, muitos Municípios localizados nas nossas divisas sofrem com o baixo
desenvolvimento econômico e social.
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Na justificação do projeto, o Autor afirma que “Uma das alternativas para resgatar da fragilidade econômica
essa enorme parcela do Brasil é prover atrativos adicionais para o deslocamento de pessoas para essas localidades.
E uma das formas de se encorajar esse trânsito é a possibilidade de instalação de lojas francas nos municípios que
estejam situados na fronteira do Brasil e que, portanto, possam receber brasileiros e estrangeiros provenientes de
outros países.”
Entendemos que a instalação de lojas francas em Municípios nos limites terrestres do Brasil pode, de
fato, estimular o comércio local e trazer o dinamismo econômico gerado por maior circulação de pessoas e
mercadorias. Se a medida for acompanhada de outras ações que possam assegurar o desenvolvimento desses
espaços, julgamos que pode haver, sim, grandes ganhos para a economia e melhorias na qualidade de vida de
sua população com a instalação de lojas francas ao longo de nossas fronteiras.
Assim, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 865, de 2015, quanto ao mérito desta Comissão de
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia.
Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2015. – Deputada Simone Morgado, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 865/2015, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Simone Morgado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Simone Morgado e Alan Rick – Vice-Presidentes, Aguinaldo
Ribeiro, Arnaldo Jordy, Arthur Virgílio Bisneto, Beto Salame, Cabo Daciolo, Cacá Leão, Francisco Chapadinha,
Jozi Araújo, Leo de Brito, Maria Helena, Zeca Cavalcanti, Angelim, Domingos Neto, Jorge Boeira, Marinha Raupp, Roberto Britto e Wilson Filho.
Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 2015. – Deputada Júlia Marinho, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.166-A, DE 2015
(Do Sr. Pedro Chaves)
Institui o Fundo Nacional de Apoio à Região de Terra Ronca – FUNTER, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, pela aprovação (relatora: DEP. SIMONE MORGADO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA
AMAZÔNIA; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E; CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 3.166, de 2015, do Deputado Pedro Chaves, cria o Fundo Nacional de Apoio à Região
de Terra Ronca – Funter, com a finalidade promover o desenvolvimento da região de Terra Ronca, nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, no Estado de Goiás. preservar a cultura local, fomentar a qualificação
dos trabalhadores locais, estimular produtos feitos pelas comunidades locais, criar condições para a instituição
de cooperativas locais e viabilizar a cooperação entre os moradores e entidades públicas e privadas de turismo.
As receitas, previstas pela proposição, para compor o Funter terão como fontes as operações de crédito
internas e externas, firmadas com entidades privadas, públicas, nacionais e internacionais, os convênios firmados entre Estados da Federação, as dotações orçamentárias da União e outras fontes previstas em lei.
Os recursos do Funter serão destinados a incentivar a cooperação técnica e financeira nacional e internacional com os organismos privados e públicos de fomento ao turismo e de preservação da cultura da região
de Terra Ronca, a fomentar a comercialização dos produtos locais, a promover capacitação dos cooperados
que desenvolvam produtos e atividades turísticas na região de Terra Ronca, a realizar pesquisas locais para o
desenvolvimento do turismo e de produtos da região de Terra Ronca, a fortalecer a cultura da região por meio
do turismo e a apoiar o desenvolvimento da cultura da região de Terra Ronca e a disseminação de atividades
que promovam e protejam essa cultura.
Após a apreciação da proposta por esta Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da
Amazônia, ela será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania.
No prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
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II – Voto da Relatora
Chega para a apreciação deste órgão técnico, o Projeto de Lei nº 3.166, de 2015, de autoria do Deputado Pedro Chaves, que institui o Fundo Nacional de Apoio à Região de Terra Ronca (Funter), com o objetivo de
promover o desenvolvimento da região e da sua comunidade, bem como do turismo, da cultura e dos produtos locais.
Localizada no nordeste do Estado de Goiás, a região onde se localiza o Parque Estadual de Terra Ronca,
abrange os Municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, com área de aproximadamente 57.000 hectares.
Os Parques são Unidades de Conservação destinados a preservar áreas naturais ou pouco alteradas pela interferência humana, podendo ser utilizadas – desde que obedecido o seu plano de uso – para fins educacionais
recreativos e científicos. O Parque Estadual de Terra Ronca foi criado pela Lei nº 10.879, de 1989, do Estado de
Goiás, onde está determinado que sua destinação é a preservação da flora, da fauna, dos mananciais e, em
particular, das áreas de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas e seu entorno, existentes no Município de São Domingos, protegendo sítios naturais de relevância ecológica e reconhecida importância turística.
De fato, são mais de duzentas grutas e cavernas com rios subterrâneos na região, sendo as principais as
de Terra Ronca, Angélica, São Bernardo, São Mateus e a de São Vicente, que podem ser visitadas por turistas
devidamente acompanhados por guias especializados. A riqueza desse patrimônio espeleológico, formado há
milhões de anos no maciço de rochas calcárias, é inestimável e demanda atenções especiais.
O patrimônio da região onde a terra ronca devido ao ruído de águas subterrâneas não fica limitado às
cavidades naturais subterrâneas. A paisagem formada por rios e cachoeiras, fauna e flora complementa a beleza do Parque e do seu entorno, formado pela Área de Proteção Ambiental da Serra Geral, que separa o Estado
de Goiás da Bahia. O ambiente é especialmente interessante por ser bastante representativo do cenário onde
o Cerrado e a Floresta Amazônica se misturam.
O fomento ao turismo na região de Terra Ronca é importante para dinamizar o espaço e promover a inclusão social e econômica dos habitantes locais, melhorando sua qualidade de vida. A criação do Funter levará
recursos para investimento na infraestrutura turística local, gerando prosperidade e benefícios às comunidades do lugar, valorização da cultura local, de forma a fortalecer a capacidade dos trabalhadores da região na
produção de artigos e produtos voltados ao mercado turístico, capacitando-as para a prestação de serviços
relacionados com essa atividade.
O Funter propiciará a obtenção de recursos, por meio de operações de crédito, de convênios e de dotações orçamentárias, para serem investidos no desenvolvimento da região de Terra Ronca, na preservação da
cultura da localidade e na melhoria das condições de produção dos trabalhadores locais.
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.166, de 2015, quanto ao mérito
desta Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia.
Sala da Comissão, em 24 de novembro de 2015. – Deputada Simone Morgado, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.166/2015, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Simone Morgado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Simone Morgado e Alan Rick – Vice-Presidentes, Aguinaldo
Ribeiro, Arnaldo Jordy, Arthur Virgílio Bisneto, Beto Salame, Cabo Daciolo, Cacá Leão, Francisco Chapadinha,
Jozi Araújo, Leo de Brito, Maria Helena, Zeca Cavalcanti, Angelim, Domingos Neto, Jorge Boeira, Marinha Raupp, Roberto Britto e Wilson Filho.
Sala da Comissão, em 2 de dezembro de 2015. – Deputada Júlia Marinho, Presidente.
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