REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO LXXI - Nº 106 QUARTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2016

BRASÍLIA - DF

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Biênio 2015/2016)

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

WALDIR MARANHÃO (PP-MA)

1º VICE-PRESIDENTE

WALDIR MARANHÃO (PP-MA)

2º VICE-PRESIDENTE

GIACOBO (PR-PR)

1º SECRETÁRIO

BETO MANSUR (PRB-SP)

2º SECRETÁRIO

FELIPE BORNIER (PROS-RJ)

3ª SECRETÁRIA

MARA GABRILLI (PSDB-SP)

4º SECRETÁRIO

ALEX CANZIANI (PTB-PR)

1º SUPLENTE

MANDETTA (DEM-MS)

2º SUPLENTE

GILBERTO NASCIMENTO
(PSC-SP)

3ª SUPLENTE

LUIZA ERUNDINA (PSOL-SP)

4º SUPLENTE

RICARDO IZAR (PP-SP)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO
SEÇÃO I
1 – ATA DA 162ª SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 55ª LEGISLATURA, EM 28 DE JUNHO DE 2016
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
III – Expediente
IV – Breves Comunicações
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB, SP) – Compromisso de defesa dos interesses dos aposentados, pensionistas e trabalhadores brasileiros diante de propostas para a realização da reforma previdenciária. ...........................
JOSE STÉDILE (PSB, RS) – Indignação com a não realização de sessões na Câmara dos Deputados em decorrência da ausência de Parlamentares para participação nas festas juninas nos Estados.....................................................
ALICE PORTUGAL (PCdoB, BA) – Falecimento do professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, Dr. Eustáquio Linhares....................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Carlos Manato) – Comunicado de falecimento do escritor, ator, diretor de teatro e cartunista
Milson Henriques, em Vitória, Estado do Espírito Santo..................................................................................................................
LUIZ COUTO (PT, PB) – Transcurso do Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Defesa de extinção
da prática de tortura no Brasil. .................................................................................................................................................................
VITOR VALIM (Bloco/PMDB, CE) – Insustentabilidade de permanência do Presidente interino da Câmara dos
Deputados, Waldir Maranhão, no cargo. Recolhimento de assinaturas de Deputados com vistas à criação de CPI
para investigação de irregularidades em empréstimos consignados. ......................................................................................
ZÉ GERALDO (PT, PA) – Inauguração de linhão de transmissão de energia elétrica no Município de Ponta de
Pedras, na Ilha de Marajó, Estado do Pará. Investimentos do Governo Dilma Rousseff no setor elétrico. ...................
GLAUBER BRAGA (PSOL, RJ) – Envio de carta das Associações de ex-Presos e Perseguidos Políticos do Brasil
ao Líder do Governo interino no Senado Federal, em protesto à publicação de Portaria de autoria do Ministro da
Justiça e Cidadania com medidas de restrição de gastos na Comissão de Anistia. ..............................................................
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ) – Críticas às alterações de decisão, por parte do Presidente interino da Câmara
dos Deputados, Waldir Maranhão, sobre realização de sessões plenárias da Casa. .............................................................
DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB, RS) – Congratulação com o Presidente da República interino, Michel Temer, pela perspectiva de superação da crise no Brasil. ...................................................................................................................
LEÔNIDAS CRISTINO (PDT, CE) – Regozijo com a Taxa de Mortalidade Infantil do Município de Sobral, Estado
do Ceará. Importância das gestões administrativas de Cid Gomes, do orador e do atual Prefeito, José Clodoveu
de Arruda Neto, para o alcance do indicador.......................................................................................................................................
ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB, RJ) – Pesar pela situação de atraso salarial dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. ....................................................................................................................................................................................
CABO SABINO (PR, CE) – Cumprimentos ao Prefeito do Município de Maracanaú, Estado do Ceará, José Firmo
Camurça Neto, e ao ex-Deputado Federal Roberto Pessoa, pela organização das festas juninas na municipalidade..
ALICE PORTUGAL (PCdoB, BA – Pela ordem) – Influência do momento político do País nas eleições municipais de 2016. Ilegitimidade do processo de impeachment, diante da conclusão de auditoria do Senado Federal
pelo não cometimento de crime pela Presidenta da República afastada, Dilma Rousseff. Expectativa de cassação
do mandato do Deputado afastado Eduardo Cunha e de realização de novas eleições para a Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados. ..............................................................................................................................................................................
AFONSO MOTTA (PDT, RS) – Presença na Câmara dos Deputados do Vereador Fábio Ferreira Dias, do Município de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul..............................................................................................................
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Ilegalidade e retrocesso na atuação do Governo do Presidente da República interino, Michel Temer. Elogios ao caráter e às ações da Presidenta da República afastada, Dilma Rousseff.
VITOR VALIM (Bloco/PMDB, CE – Pela ordem) – Anúncio de recolhimento de assinaturas para apresentação
de requerimento de criação de CPI destinada à investigação de denúncias de irregularidades na concessão de

018
018
019
019
019

020
020

020
022
022

022
023
023

023
024
024

4

Quarta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2016

empréstimo consignado. Solicitação aos Deputados de apoio para aprovação do Projeto de Lei nº 629, de 2015,
de autoria do orador, sobre a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos. Apoio às ações da Polícia Federal para
combate à pornografia infantil no Estado do Ceará. ........................................................................................................................
EDUARDO CURY (PSDB, SP) – Solicitação ao Presidente interino da Câmara dos Deputados, Deputado Waldir
Maranhão, de adoção de medidas para garantia da proficuidade dos trabalhos da Casa. Importância dos debates
acerca das reformas previdenciária, tributária e política. ...............................................................................................................
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Pela ordem) – Críticas ao Presidente interino da Câmara dos Deputados, Deputado Waldir Maranhão. Urgente necessidade de eleição de novo Presidente da Casa. Conveniência de esclarecimentos sobre o teor do diálogo entre o Presidente da República interino, Michel Temer, e o Presidente da Câmara
dos Deputados afastado, Eduardo Cunha, durante encontro no Palácio do Jaburu. ...........................................................
GLAUBER BRAGA (PSOL, RJ – Pela ordem) – Leitura de carta encaminhada pela Associação de ex-Presos e
Perseguidos Políticos do Brasil ao Líder do Governo no Senado Federal sobre a necessidade de revisão de portaria do Ministério da Justiça e Cidadania relativa à suspensão de verbas para o deslocamento de membros da
Comissão da Anistia. ....................................................................................................................................................................................
LEÔNIDAS CRISTINO (PDT, CE – Pela ordem) – Homenagem aos humoristas cearenses. Vocação do Estado
do Ceará como berço de grandes humoristas do País. ...................................................................................................................
ANTONIO BRITO (PSD, BA) – Realização de audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família
para debate de crise financeira nas Santas Casas de Misericórdia. Expectativa de continuidade do debate para
resolução das dificuldades nas Santas Casas com a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e entidades do setor.
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB, SP – Pela ordem) – Críticas à perspectiva de realização de reforma na
Previdência Social em face de danos aos direitos dos trabalhadores brasileiros. Prejuízos à Seguridade Social com
aprovação, no Congresso, de prorrogação da Desvinculação de Receitas da União – DRU. .............................................
ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP, SC) – Regozijo com a participação em evento de premiação de empreendedores pela Associação Empresarial de Itajaí, Estado de Santa Catarina. Participação no evento de posse da nova
diretoria da Associação Empresarial do Município catarinense de Joinville. Relevância do Município para a economia do Estado.............................................................................................................................................................................................
ZÉ GERALDO (PT, PA – Pela ordem) – Constatação, por perícia técnica do Senado Federal, de não cometimento
de crime ensejador de impeachment pela Presidenta da República afastada, Dilma Rousseff. Apresentação do caso
à Corte Interamericana de Direitos Humanos na hipótese de aprovação do impeachment pelo Senado Federal.........
MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB, RS) – Elogios ao labor dos Ministérios em disparidade à redução de votações na Câmara dos Deputados. Congratulações à Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, por investigação de
irregularidades em empréstimos consignados. Responsabilidade do Partido dos Trabalhadores por episódios de
corrupção no Brasil. ......................................................................................................................................................................................
ALIEL MACHADO (Rede, PR) – Críticas à condução dos trabalhos da Casa pelo Presidente interino da Câmara
dos Deputados, Deputado Waldir Maranhão. ....................................................................................................................................
CABO SABINO (PR, CE – Pela ordem) – Críticas aos parâmetros do acordo de delação premiada do ex-Presidente da TRANSPETRO Sérgio Machado, na Operação Lava-Jato, da Política Federal. .......................................................
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE) – Consternação com falecimento do empresário cearense Ivens Dias
Branco. ...............................................................................................................................................................................................................
CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PTN, TO) – Solicitação ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação
Civil de adoção de providências para concretização das obras de duplicação da BR-153 no Estado de Tocantins.
Necessidade de liberação de recursos de emendas parlamentares............................................................................................
EDINHO BEZ (Bloco/PMDB, SC) – Realização, no auditório Nereu Ramos da Casa, do Seminário Brasil-Holanda
– Modelos Inovadores em Logística. ..........................................................................................................................................................
VINICIUS CARVALHO (PRB, SP) – Solicitação ao Vice-Presidente da CPI do CARF, Deputado Hildo Rocha, de
declaração do nome de Parlamentar membro da Comissão responsável pela cobrança de propina a empresários,
com vistas ao impedimento de convocação pelo citado órgão técnico. ..................................................................................
AFONSO MOTTA (PDT, RS – Pela ordem) – Presença na Casa de comitiva do Município de Pinheiro Machado,
Estado do Rio Grande do Sul. Homenagem à memória do Senador Pinheiro Machado. ...................................................
AFONSO HAMM (Bloco/PP, RS) – Indignação com a não realização de sessões deliberativas na Câmara dos
Deputados. Falta de condições do Presidente em exercício, Deputado Waldir Maranhão, para assunção da Presidência da Casa. ...............................................................................................................................................................................................
ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB, RJ – Pela ordem) – Repúdio à não marcação de sessões deliberativas pelo
Presidente da Câmara dos Deputados interino, Waldir Maranhão. Expectativa de esclarecimento pelo Deputado
Hildo Rocha de denúncia de solicitação de propina por Deputado membro da CPI do CARF. Elogio à Polícia Federal pela prisão do empresário Ricardo Magro por envolvimento em fraude em fundos de pensão. ........................
ZÉ CARLOS (PT, MA) – Transcurso do 152º aniversário de emancipação político-administrativa do Município
de Arari, Estado do Maranhão. .................................................................................................................................................................

025

026

027

028
028

030

031

032

032

033
033
034
034

035
035

036
036

037

037
038

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 29

CAETANO (PT, BA) – Contrariedade à previsão de cortes orçamentários pelo Governo Federal nas áreas de
educação e saúde e nos programas Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida. Necessidade de união de Deputados
em prol de políticas sociais e mais recursos para as pequenas e microempresas..................................................................
CELSO MALDANER (Bloco/PMDB, SC) – Indignação com a não realização de sessões deliberativas na Câmara
dos Deputados. Elogio à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina pela destinação de recursos próprios
a hospitais filantrópicos. Inoportunidade da construção de novo anexo pela Câmara dos Deputados. Sugestão à
Casa de destinação de recursos próprios à área da saúde pública. ............................................................................................
ALBERTO FRAGA (DEM, DF) – Necessidade de aprovação de requerimento de instalação de CPI destinada
à investigação de irregularidades na aplicação da Lei Rouanet, diante da diante da prisão pela Polícia Federal de
suspeitos de desvios de recursos oriundos da referida lei. ............................................................................................................
VICENTINHO JÚNIOR (PR, TO) – Voto de pesar pelo falecimento do empresário Joaquim Umbelino Araújo,
do Município de Porto Nacional, Estado de Tocantins. ...................................................................................................................
LUIZ COUTO (PT, PB) – Ameaças aos defensores dos direitos humanos no Governo interino do Michel Temer.
Alerta em dossiê da Organização das Nações Unidas – ONU sobre a institucionalização da corrupção, da tortura,
do racismo e da violência no Brasil. Repúdio a portaria do Ministério da Justiça e Cidadania de suspensão de atos
administrativos relativos à área de direitos humanos. Expectativa de retorno ao cargo pela Presidente da República afastada, Dilma Rousseff. .................................................................................................................................................................
BENJAMIN MARANHÃO (SD, PB) – Acerto de decisão do Presidente da República interino, Michel Temer, de
liberação da importação de feijão diante da alta de preço do produto no Brasil. ................................................................
VITOR VALIM (Bloco/PMDB, CE – Pela ordem) – Situação de insegurança no Estado do Ceará. Cobrança ao
Governo do Estado do Ceará de combate ao crime organizado. ................................................................................................
FÁBIO SOUSA (PSDB, GO) – Despreparo do Deputado Waldir Maranhão para o exercício interino da Presidência da Casa. Necessidade de escolha de Vice‑Presidente da Câmara dos Deputados com competência para
eventual assunção à Presidência. ............................................................................................................................................................
AUGUSTO CARVALHO (SD, DF) – Crítica à gestão do Deputado Waldir Maranhão no exercício interino da
Presidência da Casa. .....................................................................................................................................................................................
SEVERINO NINHO (PSB, PE – Pela ordem) – Possibilidade de assunção do cargo titular pelos substitutos
eleitos. Importância da precaução dos Parlamentares na eleição de Vice-Presidentes da Câmara dos Deputados,
ante a insegurança das decisões do Presidente interino, Waldir Maranhão.............................................................................
DELEGADO EDSON MOREIRA (PR, MG) – Inconformismo com a falta de comando nas instituições brasileiras.
Aumento da criminalidade no País em função da impunidade. ..................................................................................................
VICTOR MENDES (PSD, MA) – Críticas ao Presidente da Câmara dos Deputados interino, Waldir Maranhão,
pela instabilidade na tomada de decisões sobre os trabalhos da Casa.....................................................................................
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE – Pela ordem) – Expectativa de redução da taxa de juros no Brasil,
conforme declaração do Presidente da República interino, Michel Temer. Falecimento do jurista Célio Silva. .........
JÔ MORAES (PCdoB, MG) – Transcurso do Dia Internacional do Orgulho LGBT. Cumprimentos ao Prefeito
do Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, Carlin Moura, e ao Secretário de Diretos Humanos, Érico Nogueira de Souza, pela inauguração do Centro de Referência LGBT no Município..................................................................
ADALBERTO CAVALCANTI (Bloco/PTB, PE) – Transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
do Município de São José de Belmonte, Estado de Pernambuco. Pedido ao Governador Paulo Câmara de atenção
à área de segurança pública do Estado, em especial da cidade de Afrânio, em virtude de assaltos a agência do
Banco do Brasil e dos Correios...................................................................................................................................................................
ALICE PORTUGAL (PCdoB, BA – Pela ordem) – Importância da Lei Rouanet para o incentivo à produção e
à difusão de cultura no Brasil. Defesa de punição de envolvidos em episódios de corrupção em torno da Lei de
Incentivo à Cultura, sem extinção da política pública de cultura. Falecimento do artista plástico soteropolitano
Sante Scaldaferri. Transcurso do Dia Internacional do Orgulho LGBT. .......................................................................................
WEVERTON ROCHA (PDT, MA) – Informe sobre escolha dos Deputados Juscelino Filho e João Marcelo para a
coordenação e subcoordenação, respectivamente, da bancada do Estado do Maranhão na Câmara dos Deputados.
ÁTILA LINS (PSD, AM) – Falecimento da empresária amazonense Ritta de Araújo Calderaro. ..............................
GERALDO RESENDE (PSDB, MS) – Elogio ao desempenho dos trabalhos da Comissão de Seguridade Social
e Família. Crítica ao Presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão, pela instabilidade das tomadas de decisões quanto aos trabalhos da Casa.............................................................................................................................
DELEY (Bloco/PTB, RJ) – Cumprimentos ao Presidente da República interino, Michel Temer, pela iniciativa de
renegociação da dívida dos Estados com a União. Defesa do debate do pacto federativo na Câmara dos Deputados.
AFONSO HAMM (Bloco/PP, RS – Pela ordem) – Reivindicação ao Governo Federal de renegociação das dívidas dos agricultores em face de perda de safras no Estado do Rio Grande do Sul em decorrência de fatores climáticos. .............................................................................................................................................................................................................
EROS BIONDINI (PROS, MG – Como Líder) – Atuação do orador em defesa de hospitais filantrópicos e de
Santas Casas de Belo Horizonte, Minas Gerais. Reivindicação ao Governo Federal de apoio às comunidades terapêuticas atuantes na recuperação de dependentes químicos ao ensejo do transcurso da Semana de Combate

5

038

039

039
039

040
041
041

041
042

042
043
043
044

045

045

045
046
047

047
047

047

6

Quarta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2016

às Drogas e do Dia Internacional de Combate às Drogas. Presença do Presidente da Transparência Internacional,
José Carlos Ugaz, em reunião da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. ......................................................
MARCOS REATEGUI (PSD, AP) – Solicitação à Presidência da Câmara dos Deputados de encaminhamento
a órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público de denúncia de envolvimento de integrantes do Ministério
Público e do Poder Judiciário do Estado do Amapá em prática de corrupção. ......................................................................
IRAJÁ ABREU (PSD, TO) – Eventos de lançamento de pré-candidatos do PSD a Prefeitos e Vereadores em
Municípios do Estado do Tocantins. .......................................................................................................................................................
ADAIL CARNEIRO (Bloco/PP, CE) – Aprovação, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, de requerimento para convite ao Ministro de Minas e Energia, ao Presidente da PETROBRAS
e ao Presidente da Agência Nacional do Petróleo para participação em debate sobre valor dos combustíveis no
Brasil. Congratulações aos Estados da Região Nordeste, em especial ao Ceará, por preservação da cultura dos
festejos juninos. Orientação a correligionários sobre composição com o PP para o pleito de 2016. ............................
MORONI TORGAN (DEM, CE) – Reivindicação ao Governo Federal de adoção de medidas efetivas para combate ao tráfico de drogas e de recuperação de viciados.................................................................................................................
SORAYA SANTOS (Bloco/PMDB, RJ) – Defesa de aprovação, na Câmara dos Deputados, de penas mais rígidas
para a prática de crimes contra a honra na Internet.........................................................................................................................
MARCUS PESTANA (PSDB, MG) – Premência de votação e aprovação, na Câmara dos Deputados, de Projeto
de Lei Complementar nº 268, de 2016, sobre o aprimoramento dos dispositivos de governança das entidades
fechadas de previdência complementar dos fundos de pensão. Premência de retomada do debate, na Câmara
dos Deputados, sobre a realização de reforma política...................................................................................................................
ERIKA KOKAY (PT, DF) – Discordância do Projeto de Lei Complementar nº 268, de 2016, sobre alteração de
regras de governança de fundos de pensão. Reivindicação à Presidência da Câmara dos Deputados de realização
de sessão solene pelo transcurso do Dia do Orgulho LGBT, conforme proposta apresentada anteriormente pela
oradora...............................................................................................................................................................................................................
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE – Pela ordem) – Relevância da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 443, de 2009, sobre fixação de parâmetros para remuneração dos advogados públicos. .................
CARLOS ANDRADE (PHS, RR) – Crítica ao Governo Federal pelo atraso nas obras de integração do Estado
de Roraima ao Sistema Interligado Nacional, para garantia do abastecimento energético no Estado. Crítica ao
Governo da Presidente afastada Dilma Rousseff pela ineficiência e inabilidade em diversas áreas, com paralisia
de diversas obras............................................................................................................................................................................................
JOÃO MARCELO SOUZA (Bloco/PMDB, MA) – Perseguição política pelo Governador do Estado do Maranhão
aos pré-candidatos às Prefeituras Municipais de Santa Inês e Turilândia, respectivamente Delegado Valter Costa
e Domingos Curió. ........................................................................................................................................................................................
ONYX LORENZONI (DEM, RS) – Considerações acerca da Operação Custo Brasil, da Polícia Federal. Demonstração de envolvimento do Partido dos Trabalhadores e do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva em casos de
corrupção investigados pela Polícia Federal........................................................................................................................................
CARMEN ZANOTTO (PPS, SC) – Inconformismo com a inconstância das decisões do Presidente da Câmara
dos Deputados em exercício, Deputado Waldir Maranhão. Regozijo com o estabelecimento de voos diários no
Município de Lages, Estado de Santa Catarina, por meio da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras...........................
RAQUEL MUNIZ (PSD, MG) – Convite para participação no evento EXPOMONTES 2016, no Município de
Montes Claros, Estado de Minas Gerais. Regozijo com a criação da CPI do DPVAT, em decorrência de requerimento de autoria da oradora. Balanço da atuação parlamentar da oradora....................................................................................
JULIO LOPES (Bloco/PP, RJ) – Crítica à forma de condução dos trabalhos da Câmara dos Deputados praticada pelo Presidente em exercício, Deputado Waldir Maranhão. Inconformismo com a situação de insegurança
da população na cidade do Rio de Janeiro. Defesa do controle de armas de fogo pelo Exército Brasileiro e pela
Policia Federal..................................................................................................................................................................................................
ERIKA KOKAY (PT, DF – Pela ordem) – Omissão de Deputados ante desmandos do Presidente da Casa afastado, Eduardo Cunha. Declaração, pelo Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre a fragilidade financeira do
Brasil. Inclusão social de brasileiros pelos Governos petistas. ......................................................................................................
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Suposta influência do Presidente da Câmara dos Deputados afastado,
Deputado Eduardo Cunha, no Governo do Presidente da República interino, Michel Temer...........................................
MIRO TEIXEIRA (Rede, RJ) – Questão de ordem sobre a existência de quórum para início da Ordem do Dia.
PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Resposta à questão de ordem do Deputado Miro Teixeira. ...................................
OTAVIO LEITE (PSDB, RJ) – Solicitação à Presidência de início dos debates da matéria constante na pauta....
PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Resposta ao Deputado Otavio Leite...............................................................................
PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Ato da Presidência de criação de Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 134, de 2015, do Senado Federal, que acrescenta art. 101 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas
Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, nas três legislaturas
subsequentes. .................................................................................................................................................................................................

048

049
050

050
051
051

052

053
054

055

055

056

056

057

058

059
059
060
060
060
061

061

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 29

HILDO ROCHA (Bloco/PMDB, MA – Como Líder) – Realização, pela Comissão de Finanças e Tributação, de
seminário para debate dos 20 anos da Lei Kandir, no Município de Bragança, Estado do Pará. Defesa de regulamentação da norma, ante os prejuízos causados aos Estados do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão,
Piauí, Minas Gerais. Cumprimento da agenda política do orador no Município maranhense de Buriticupu. Transcurso do 73º aniversário de emancipação político-administrativa do Município de Presidente Dutra, Estado do
Maranhão. Reunião do orador com a Secretária do Tesouro Nacional Ana Paula Vescovi, para debate da Proposta
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Comissões Parlamentares de Inquérito..................................................................................................................................................
MAJOR OLIMPIO (SD, SP) – Críticas à Presidência da Câmara dos Deputados por indefinição na tomada de
decisões a respeito da realização de sessões deliberativas no período das festas juninas.................................................
LEÔNIDAS CRISTINO (PDT, CE – Pela ordem) – Crítica ao Governo do Presidente da República interino, Michel Temer, por tratamento dado a Estados das Regiões Norte e Nordeste no que se refere a dívidas com a União
e ao enfrentamento dos efeitos da estiagem......................................................................................................................................
ANGELIM (PT, AC) – Consenso contrário à Proposta de Emenda à Constituição nº 65, de 2012, que dispõe sobre
a garantia da continuidade de obra pública após a concessão da licença ambiental, verificado em audiência pública
na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Elogio a substitutivo de autoria do
Deputado Ricardo Tripoli apresentado ao Projeto de Lei nº 3.729, de 2004, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e dá outras providências. Protesto contra a apensação automática do Projeto de Lei nº 4.429, de 2016, que dispõe
sobre procedimento de licenciamento ambiental especial para empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos e de interesse nacional, ao Projeto de Lei nº 3.729, de 2004, sem a análise de Comissões da Casa........................
CELSO PANSERA (Bloco/PMDB, RJ) – Críticas à desorganização das sessões na Câmara dos Deputados.
Anúncio de realização, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, do Senado Federal, de seminário para debate da
regulamentação do novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Apresentação de proposta à
Casa Civil, da Presidência da República, de revisão dos vetos presidenciais a dispositivos da norma...........................
DELEGADO EDSON MOREIRA (PR, MG – Pela ordem) – Vinculação entre o aumento da violência e o tráfico de
entorpecentes. Desdobramentos de decisão do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a inexistência de crime hediondo no tráfico de drogas por réu primário. Ingerência do STF na competência legislativa do Congresso Nacional.
CELSO MALDANER (Bloco/PMDB, SC) – Inauguração da obra de reforma e ampliação do ginásio de esportes
do Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina. ...................................................................................................................
PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Determinação de divulgação do pronunciamento do Deputado Edson Moreira no programa A Voz do Brasil.............................................................................................................................................................
PEPE VARGAS (PT, RS) – Referência elogiosa ao Deputado Mauro Pereira pela condução dos trabalhos da
presente sessão. Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016, sobre a instituição do Novo
Regime Fiscal...................................................................................................................................................................................................
FELIPE MAIA (DEM, RN) – Apelo ao Governo Federal de cumprimento da Emenda Constitucional nº 84, de
2014, sobre o aumento da entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos Municípios................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
JOSÉ REINALDO (PSB, MA) – Desestruturação econômica do Brasil pelo Governo petista. Premência de retomada do crescimento pelo Governo Michel Temer e de normalização da gestão da Câmara dos Deputados.
Satisfação com as escolhas dos Ministros da Defesa, Raul Jungmann; da Educação, Mendonça Filho; e da manutenção do Comandante da Aeronáutica e do Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA. Reações da
bancada federal do PSB a tentativas de intervenção do Diretório Estadual do Maranhão e de boicote à indicação
do Deputado Fernando Bezerra a cargo de Ministro de Estado. .................................................................................................
IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP, PI) – Regozijo com regramento do Conselho Federal de Medicina de pré-requisito de alcance da 39ª semana de gestação para realização de cesáreas eletivas. ....................................................
MARCIO ALVINO (PR, SP) – Homenagem póstuma aos cidadãos do Município de Guararema, Estado do Paraná, Waldemar Cecin e Waldemar Cecin Filho. .................................................................................................................................
V – Encerramento
2– ATA DA 163ª SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NÃO DELIBERATIVA DE DEBATES, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 55ª LEGISLATURA, EM 28 DE JUNHO DE 2016
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
III – Expediente
IV – Pequeno Expediente
MIRO TEIXEIRA (Rede, RJ) – Protesto contra a manutenção no painel eletrônico de votações de dados da
sessão anterior.................................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Carlos Manato) – Determinação de desligamento do painel eletrônico de votações...................
FELIPE MAIA (DEM, RN) – Solicitação à Presidência de divulgação de discurso feito anteriormente pelo orador no programa A Voz do Brasil...............................................................................................................................................................
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CARLOS MANATO (SD, ES) – Comunicação aos moradores do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito
Santo, sobre a pré-candidatura do Vereador Luciano Quintino a Vice-Prefeito da municipalidade...............................
ENIO VERRI (PT, PR) – Contrariedade à não convocação de sessões deliberativas da Câmara dos Deputados
em virtude das festividades juninas na Região Nordeste do País. Inconstância de recentes decisões da Presidência
da Casa no que se refere à convocação de sessões plenárias........................................................................................................
CARMEN ZANOTTO (PPS, SC) – Importância da edição da Resolução nº 2.144, de 2016, do Conselho Federal
de Medicina, sobre a realização de parto cesariano, para o combate à alta ocorrência do procedimento no País.
Prejuízos pela não deliberação de matérias pela Câmara dos Deputados...............................................................................
MORONI TORGAN (DEM, CE) – Crítica à Presidência da Câmara dos Deputados pelo cancelamento da Ordem
do Dia das sessões convocadas para a semana em curso...............................................................................................................
SÁGUAS MORAES (PT, MT) – Crítica ao Presidente interino da Câmara dos Deputados pela indefinição na
condução dos trabalhos da Casa. ............................................................................................................................................................
MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB, RS) – Defesa do afastamento do Presidente interino da Casa e de convocação de eleições para o cargo......................................................................................................................................................................
SÓSTENES CAVALCANTE (DEM, RJ – Pela ordem) – Indagação à Presidência sobre o registro de presença no
painel eletrônico de votações. ..................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Resposta ao Deputado Sóstenes Cavalcante. .......................................
LUIZ COUTO (PT, PB) – Inexistência de crime de responsabilidade justificativo do impeachment de Dilma
Rousseff. Necessidade de mobilização popular pela rejeição do processo no Senado Federal........................................
EVAIR VIEIRA DE MELO (PV, ES) – Anúncio da realização da Exposição Agropecuária – EXPOAGRO Vidas e da
Exposição Internacional da Raça Nelore – EXPOINEL de Aracruz, Estado do Espírito Santo..............................................
FÁBIO SOUSA (PSDB, GO) – Inaptidão do Deputado Waldir Maranhão para o exercício da Presidência da
Câmara dos Deputados................................................................................................................................................................................
OTAVIO LEITE (PSDB, RJ) – Inconformismo com a baixa produção legislativa na gestão do Presidente interino da Câmara dos Deputados...................................................................................................................................................................
ANGELIM (PT, AC) – Repúdio à decisão da Presidência de não realização de votações pela Câmara dos Deputados na semana em curso. ..................................................................................................................................................................
LOBBE NETO (PSDB, SP) – Indignação com a falta de sintonia da Câmara dos Deputados para com a população no tocante ao atendimento de demandas sociais. Cobrança de esclarecimentos ao Presidente interino da
Casa, Waldir Maranhão, sobre a não realização de sessões deliberativas. ................................................................................
PAULO PIMENTA (PT, RS – Como Líder) – Protesto contra a não realização de votações na Casa devido a
festividades juninas. Reunião entre o Presidente da República interino, Michel Temer, e o Presidente da Câmara
dos Deputados afastado, Deputado Eduardo Cunha, no Palácio do Jaburu, em Brasília, Distrito Federal. Defesa
do retorno da Presidente da República afastada, Dilma Rousseff, ao cargo. Paralisação dos trabalhos da Casa por
suposta influência do Deputado Eduardo Cunha..............................................................................................................................
DELEGADO EDSON MOREIRA (PR, MG) – Contrariedade à decisão do Supremo Tribunal Federal – STF de
não consideração como hediondo do crime de tráfico de drogas praticado por réus primários. Importância do
respeito às devidas competências de cada Poder da República. Preocupação com o crescimento da criminalidade
no Brasil..............................................................................................................................................................................................................
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ) – Indecisão do Presidente interino, Deputado Waldir Maranhão, na condução
dos trabalhos legislativos da Casa. Anúncio de apresentação pelo PSOL, à Secretaria de Governo da Presidência da
República, de requerimento de informações sobre as razões de reunião entre o Presidente da República interino,
Michel Temer, e o Presidente da Câmara dos Deputados afastado, Deputado Eduardo Cunha. Artigo Fogueiras,
de autoria do orador, sobre as festividades juninas no Brasil em louvor a São João Batista, divulgado no Blog do
Noblat.................................................................................................................................................................................................................
LOBBE NETO (PSDB, SP – Pela ordem) – Visita do orador à EMBRAPA Instrumentação, no Município de São
Carlos, Estado de São Paulo........................................................................................................................................................................
ZÉ GERALDO (PT, PA) – Suposta tentativa do Presidente da República interino, Michel Temer, de intervenção para o impedimento da cassação do mandato do Deputado afastado Eduardo Cunha pela Câmara dos
Deputados. Inconformismo com a não realização de votações na Casa...........................................................................
SEVERINO NINHO (PSB, PE) – Encaminhamento da Indicação nº 2.331, de 2016, ao Ministro da Educação,
Mendonça Filho, com vistas à implantação de campus universitário federal no Município de Igarassu, Estado de
Pernambuco.....................................................................................................................................................................................................
MORONI TORGAN (DEM, CE – Pela ordem) – Protesto contra a atuação do Deputado Waldir Maranhão como
Presidente interino da Câmara dos Deputados. Prejuízos causados à população brasileira pelo consumo de drogas. Necessidade de combate urgente, pelas autoridades brasileiras, do tráfico de drogas nas fronteiras do País..
DAMIÃO FELICIANO (PDT, PB) – Preocupação com a queda do volume de água do Açude Boqueirão, responsável pelo abastecimento do Município de Campina Grande, Estado da Paraíba. Pedido ao Governo Federal
de aceleração do ritmo das obras de transposição de águas do Rio São Francisco..............................................................
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ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB, RJ) – Esclarecimento à população do Município de Itaboraí, Estado do Rio
de Janeiro, sobre a pré-candidatura do orador a Prefeito da municipalidade. Críticas ao Presidente interino da
Câmara dos Deputados, Deputado Waldir Maranhão, pela inconstância nas decisões sobre os trabalhos da Casa.
Elogio a Michel Temer pela atuação como Presidente da República interino. Gravidade da crise financeira do Estado do Rio de Janeiro..................................................................................................................................................................................
DELEGADO ÉDER MAURO (PSD, PA) – Presença na Câmara dos Deputados do Deputado Estadual Coronel
Neil, do Estado do Pará, pré-candidato a Prefeito do Município paraense de Ananindeua. Associação ao discurso
do Deputado Altineu Côrtes sobre a condução dos trabalhos da Casa pelo Presidente interino, Deputado Waldir
Maranhão. Contrariedade à não apreciação de requerimento de autoria do Parlamentar de prorrogação do prazo
de funcionamento da CPI do CARF..........................................................................................................................................................
TEREZA CRISTINA (PSB, MS – Como Líder) – Gravidade do conflito entre indígenas e agricultores no Município de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul. Necessidade de observância dos direitos dos produtores rurais
e da situação das comunidades indígenas na região. Defesa de atuação do Congresso Nacional na elaboração de
leis destinadas à solução de conflitos semelhantes..........................................................................................................................
MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE) – Queda na safra de milho e feijão do Estado do Ceará em decorrência da escassez de chuvas. Reiteração de pedido de providências ao Ministro da Integração Nacional, Helder
Barbalho, com vistas à conclusão das obras de transposição de águas do Rio São Francisco. .........................................
BOHN GASS (PT, RS) – Prejuízos à agricultura familiar em função da reestruturação do Ministério do Desenvolvimento Agrário pelo Presidente da República interino, Michel Temer. Defesa da recomposição da estrutura do órgão....
DELEGADO WALDIR (PR, GO) – Solicitação ao Ministro da Justiça e Cidadania de maiores investimentos
em segurança pública para o enfrentamento do crime organizado e o combate ao tráfico de drogas e armas nas
fronteiras do Brasil. .......................................................................................................................................................................................
MORONI TORGAN (DEM, CE – Pela ordem) – Solicitação ao Presidente interino da Câmara dos Deputados,
Waldir Maranhão, de declaração de vacância da Presidência da Casa. Racionamento de água na Região Metropolitana de Fortaleza em virtude da seca no Estado do Ceará. Expectativa de conclusão das obras de transposição
de águas do Rio São Francisco no Ceará. ..............................................................................................................................................
JUSCELINO FILHO (DEM, MA) – Agradecimento aos Parlamentares maranhenses pela escolha do orador para
a função de coordenador da bancada federal do Estado do Maranhão no Congresso Nacional. Esclarecimentos
sobre a transferência pela Justiça Eleitoral de povoados do Município de Santa Inês para o Município de Altamira
do Maranhão, Estado do Maranhão. ......................................................................................................................................................
SÓSTENES CAVALCANTE (DEM, RJ) – Realização da Operação Boca Livre pela Polícia Federal contra fraudes
na Lei Rouanet. Congratulações ao jornal O Estadão pela publicação de matéria sobre a utilização fraudulenta da
lei de incentivo à cultura. Cobrança ao Presidente interino da Casa, Deputado Waldir Maranhão, de instalação da
CPI da Lei Rouanet. .......................................................................................................................................................................................
CARLOS MANATO (SD, ES – Pela ordem) – Anúncio da pré-candidatura do Deputado Estadual Amaro Neto
à Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, pelo Solidariedade. ..................................................................
ONYX LORENZONI (DEM, RS) – Crítica à não realização de sessão deliberativa pela Câmara dos Deputados,
ante a necessidade de deliberação de matérias relevantes para a população brasileira. Indignação com a crise da
segurança pública no País. Defesa da criação de Ministério na área de segurança pública. Incapacidade do Presidente interino da Casa, Deputado Waldir Maranhão, na condução dos trabalhos parlamentares. Expectativa de
declaração de vacância da Presidência da Câmara dos Deputados e de nova eleição para o cargo..............................
JOSI NUNES (Bloco/PMDB, TO) – Participação, no Município tocantinense de Gurupi, de audiência sobre concessão para duplicação da BR-153, no trecho entre Aliança do Tocantins, Estado do Tocantins, e Anápolis, Estado de
Goiás. Expectativa de conclusão da obra da rodovia com a alteração de planos e prazos do contrato de concessão..
PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB, MA) – Questão de ordem sobre o início do Grande Expediente. ....................
PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Resposta à questão de ordem do Deputado Pedro Fernandes.................
ALBERTO FRAGA (DEM, DF) – Crítica à atuação do Secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José
Mariano Beltrame, ante o aumento da violência no Estado...........................................................................................................
JOAQUIM PASSARINHO (PSD, PA) – Protesto do PSD contra a paralisia da Câmara dos Deputados em face
de desmarcação de sessões deliberativas pelo Presidente interino da Casa. .........................................................................
SILVIO TORRES (PSDB, SP) – Participação do orador em solenidade de entrega de unidades habitacionais
do Programa Minha Casa, Minha Vida no Município de Itabira, Estado de São Paulo. Anúncio pelo Governador
Geraldo Alckmin da construção de moradias em Municípios paulistas. ..................................................................................
VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP) – Demonstração da gestão competente do Governador do Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin, por índices da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE. ........................................
MARIA DO ROSÁRIO (PT, RS) – Convite aos Deputados e à população de participação em Comissão Geral
destinada à discussão da violência contra mulheres e meninas e da cultura do estupro no Brasil. ...............................
GILBERTO NASCIMENTO (Bloco/PSC, SP) – Presença na Câmara dos Deputados do Prefeito Geraldo Vinholi,
do Município de Catanduva, Estado de São Paulo. Indignação com a cobrança de juros extorsivos pelo sistema
financeiro do Brasil. Solicitação ao Governo Federal de revisão da carga tributária. ...........................................................
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V – Grande Expediente
PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB, MA) – Atribuições do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Resultados da CPI do CARF. Solicitação ao Presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão, de
prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Pedido ao Deputado Hildo Rocha de declinação do nome de
empresas e de Parlamentares alvos de denúncias de envolvimento em propina com vistas ao impedimento de
convocação pela CPI da CARF. Congratulações ao PSDB pela comunicação das denúncias ao Ministério Público.
Providências do orador para apuração de ações prejudiciais aos trabalhos do colegiado. ...............................................
Aparteantes: VITOR VALIM (Bloco/PMDB, CE), JOÃO CARLOS BACELAR (PR, BA)........................................................
VITOR VALIM (Bloco/PMDB, CE – Pela ordem) – Crescimento da violência no Estado do Ceará no período do
Governo Cid Gomes. ....................................................................................................................................................................................
DANIEL ALMEIDA (PCdoB, BA – Pela ordem) – Transcurso do Dia da Independência da Bahia. ...........................
JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PMDB, RS – Pela ordem) – Existência de articulação entre Deputados e o Presidente
interino da Câmara dos Deputados, Deputado Waldir Maranhão, para procrastinação dos trabalhos do Congresso
Nacional. ...........................................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Informação ao Plenário de recebimento, pela Câmara dos Deputados, do
Ofício nº 298, de 2016, do Congresso Nacional, sobre encaminhamento à Casa do processado da Medida Provisória nº 716, de 2016, sobre abertura de crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e
Inovação, da Defesa e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no valor de 420 milhões de reais, para os
fins que especifica. ........................................................................................................................................................................................
WASHINGTON REIS (Bloco/PMDB, RJ) – Candidatura do orador à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias,
Estado do Rio de Janeiro. Atuação do orador no exercício do cargo de Prefeito da municipalidade. Retomada da
confiança no Brasil, após o início do Governo Michel Temer. Esperança de investimentos do Governo Federal na
região da Baixada Fluminense, especialmente para o combate à violência. Urgente necessidade de redução do
desemprego. Elogios ao Prefeito Municipal de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, Nelson Bornier. Congratulação ao Prefeito Municipal do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pela entrega das obras para a realização dos Jogos
Olímpicos Rio 2016. Agradecimentos pela eleição do orador para o cargo de Presidente da Comissão de Viação
e Transportes....................................................................................................................................................................................................
Aparteantes: SÓSTENES CAVALCANTE (DEM, RJ), DELEY (Bloco/PTB, RJ)......................................................................
NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB, SP – Pela ordem) – Congratulações ao Sr. Rômulo Mello pela indicação
para a Presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. Desafios da gestão do
novo Presidente..............................................................................................................................................................................................
JONES MARTINS (Bloco/PMDB, RS – Pela ordem) – Associação às manifestações contra o exercício da Presidência da Câmara dos Deputados pelo Deputado Waldir Maranhão. .......................................................................................
CHICO LOPES (PCdoB, CE – Pela ordem) – Participação do orador na cerimônia de entrega de termos de
Concessão de Direito Real de Uso do Programa Minha Casa, Minha Vida a famílias de Fortaleza, Estado do Ceará.
Elogios à política habitacional do Prefeito Municipal de Fortaleza, Roberto Cláudio..........................................................
JANDIRA FEGHALI (PCdoB, RJ – Como Líder) – Assunção, pelo Senador Lindbergh Farias, da Liderança da
Minoria no Senado Federal. Apresentação da plataforma de trabalho das Lideranças da Minoria na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal. Críticas ao Governo Michel Temer. Contrariedade a propostas sobre desvinculação
de recursos da saúde e da educação e de estabelecimento da idade de 70 anos para aposentadoria. Comprovação
por perícia da inexistência de crime de responsabilidade fiscal contra a Presidente da República afastada, Dilma
Rousseff. Influência do Presidente afastado da Câmara dos Deputados, Deputado Eduardo Cunha, no Governo
Michel Temer. Transcurso do Dia Internacional do Orgulho LGBT. ..............................................................................................
JONES MARTINS (Bloco/PMDB, RS – Pela ordem) – Protesto contra a não realização de sessão deliberativa
na Casa. Inauguração, pelo Prefeito Marco Alba, de nova Unidade de Saúde da Família – USF no Município de
Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul...................................................................................................................................................
GIOVANI CHERINI (PDT, RS – Pela ordem) – Defesa da renúncia da Presidenta da República afastada Dilma
Rousseff e do Deputado afastado Eduardo Cunha aos respectivos cargos. Crítica à condução dos trabalhos da
Câmara dos Deputados pelo Presidente interino, Deputado Waldir Maranhão. ...................................................................
MAX FILHO (PSDB, ES – Pela ordem) – Homenagem póstuma à enfermeira e ex-Deputada Estadual do Rio
de Janeiro Rosalda Cruz Nogueira Paim................................................................................................................................................
SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB, RS – Pela ordem) – Elogio ao Deputado Mauro Pereira pelo desempenho na
presidência da sessão. Registro de presença do orador...................................................................................................................
SÓSTENES CAVALCANTE (DEM, RJ – Pela ordem) – Regozijo com o recebimento do título de Cidadão Honorário do Município de Japeri, Estado do Rio de Janeiro. Transcurso do 25º aniversário de emancipação político-administrativa da municipalidade. Preocupação com a escassez de policiamento no trajeto entre aquele Município
e a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Recebimento de denúncia de domínio dos traficantes de drogas no
Bairro carioca da Ilha do Governador. Pedido ao Presidente da República interino, Michel Temer, e ao Governador
em exercício, Francisco Dornelles, de providências para a melhoria da segurança pública fluminense.......................
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IVAN VALENTE (PSOL, SP – Pela ordem e como Líder) – Apresentação, pela bancada do PSOL, de requerimento de informações ao Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Geddel Vieira
Lima, sobre reunião ocorrida entre o Presidente interino, Michel Temer, e o Deputado afastado Eduardo Cunha..
ALICE PORTUGAL (PCdoB, BA – Pela ordem) – Protesto contra o Presidente da República interino, Michel
Temer, em face de anúncio de cancelamento das renovações de bolsas de estudos do Programa Ciência sem
Fronteiras. Repúdio à afirmação do Ministro da Saúde, Ricardo Barros, de desabono à atuação de farmacêuticos
e médicos cubanos e à cultura popular das benzedeiras................................................................................................................
ZÉ SILVA (SD, MG – Pela ordem e como Líder) – Atuação parlamentar do orador em Municípios do Estado
de Minas Gerais...............................................................................................................................................................................................
JOZI ARAÚJO (Bloco/PTN, AP – Pela ordem) – Pedido às autoridades do Estado do Amapá e ao Ministério
Público de providências em episódio de acidente, com criança, em decorrência de ausência de reparos na rede
elétrica por parte da Companhia de Eletricidade do Amapá.........................................................................................................
EDUARDO CURY (PSDB, SP – Pela ordem) – Críticas à ausência de votações em sessão deliberativa da Câmara dos Deputados. Necessidade de realização de corte de gastos no Governo, em face de elevação da inflação
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SEÇÃO I

Ata da 162ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Deliberativa Extraordinária, Matutina,
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura,
em 28 de junho de 2016
Presidência dos Srs.: Carlos Manato, Átila Lins,
Mauro Pereira, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 10 HORAS COMPARECEM À CASA OS SRS.:
Giacobo
Total de Parlamentares: 90
PARÁ
Joaquim Passarinho PSD
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 2
AMAZONAS
Conceição Sampaio PP PpPtbPsc
Total de AMAZONAS 1
RONDÔNIA
Lindomar Garçon PRB
Marcos Rogério DEM
Nilton Capixaba PTB PpPtbPsc
Total de RONDÔNIA 3
ACRE
Alan Rick PRB
Total de ACRE 1
TOCANTINS
Vicentinho Júnior PR
Total de TOCANTINS 1
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB PmdbPen
Aluisio Mendes PTN PtnPtdoBPsl
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
Juscelino Filho DEM
Pedro Fernandes PTB PpPtbPsc
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 6
CEARÁ
Adail Carneiro PP PpPtbPsc
Cabo Sabino PR
Chico Lopes PCdoB
Gorete Pereira PR
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Leônidas Cristino PDT
Mauro Benevides PMDB PmdbPen
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vitor Valim PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 8
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Júlio Cesar PSD
Maia Filho PP PpPtbPsc
Marcelo Castro PMDB PmdbPen
Total de PIAUÍ 4
RIO GRANDE DO NORTE
Rogério Marinho PSDB
Zenaide Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2
PARAÍBA
Luiz Couto PT
Wilson Filho PTB PpPtbPsc
Total de PARAÍBA 2
PERNAMBUCO
Carlos Eduardo Cadoca PDT
Creuza Pereira PSB
Gonzaga Patriota PSB
João Fernando Coutinho PSB
Severino Ninho PSB
Total de PERNAMBUCO 5
ALAGOAS
Pedro Vilela PSDB
Total de ALAGOAS 1
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Claudio Cajado DEM
João Carlos Bacelar PR
Jorge Solla PT
José Carlos Araújo PR
Total de BAHIA 5
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Ademir Camilo PTN PtnPtdoBPsl
Aelton Freitas PR
Delegado Edson Moreira PR
Júlio Delgado PSB
Laudivio Carvalho Solidaried
Leonardo Monteiro PT
Marcus Pestana PSDB
Newton Cardoso Jr PMDB PmdbPen
Patrus Ananias PT
Reginaldo Lopes PT
Tenente Lúcio PSB
Total de MINAS GERAIS 12
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ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Total de ESPÍRITO SANTO 1
RIO DE JANEIRO
Alexandre Serfiotis PMDB PmdbPen
Altineu Côrtes PMDB PmdbPen
Hugo Leal PSB
Paulo Feijó PR
Soraya Santos PMDB PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 5
SÃO PAULO
Andres Sanchez PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PpPtbPsc
Baleia Rossi PMDB PmdbPen
Carlos Sampaio PSDB
Edinho Araújo PMDB PmdbPen
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB PpPtbPsc
Roberto de Lucena PV
Total de SÃO PAULO 9
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Laerte Bessa PR
Total de DISTRITO FEDERAL 2
MATO GROSSO DO SUL
Geraldo Resende PSDB
Tereza Cristina PSB
Total de MATO GROSSO DO SUL 2
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSL PtnPtdoBPsl
Christiane de Souza Yared PR
Leandre PV
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Nishimori PR
Osmar Serraglio PMDB PmdbPen
Total de PARANÁ 6
SANTA CATARINA
Edinho Bez PMDB PmdbPen
Mauro Mariani PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 2
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP PpPtbPsc
Carlos Gomes PRB
Giovani Cherini PDT
Heitor Schuch PSB
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPsc
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Total de RIO GRANDE DO SUL 9
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I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 90 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. ARNALDO FARIA DE SÁ, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Estão abertas as inscrições para pronunciamentos de 1 minuto.
Só há quatro inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a cada dia que
passa eu fico mais assustado com a tal da reforma da Previdência, que os nazistas da economia do Governo
querem fazer. Agora, estão dizendo que a aposentadoria vai se limitar à idade de 65 anos, por enquanto; depois, vai se limitar à idade de 70 anos.
O que é isso? Não existirá nem mercado de trabalho quando se chegar aos 70 anos! Querem voltar à época
da Revolução, quando, para uma renda mensal vitalícia, era necessário ter 70 anos, para receber meio salário?
É isso o que estão querendo fazer? É lamentável! É uma falta de profissionalismo, uma falta de conhecimento.
Querem inviabilizar a previdência pública para fazer o jogo da previdência privada. Nós não permitiremos que
isso aconteça. As grandes seguradoras internacionais estão todas ávidas para essa inviabilidade da previdência
pública para fazer o jogo da privada, mas são eles que vão para lá.
Nós estaremos lutando aqui para impedir que isso possa acontecer, defendendo os aposentados, os pensionistas e os trabalhadores brasileiros. Essas pessoas têm que ir para outro lugar. Vão todas é para o inferno!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Jose Stédile, do PSB do Rio
Grande do Sul, por 1 minuto.
O SR. JOSE STÉDILE – Sr. Presidente, eu estou inscrito nas Breves Comunicações. Então, queria pedir 1
minuto a mais a V.Exa., para retirar minha inscrição no outro período.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Então eu lhe dou mais 1 minuto, e V.Exa. retira a inscrição. Pode
voltar o tempo do nobre Deputado, por favor, e conceder 2 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. JOSE STÉDILE (PSB-RS. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, é uma vergonha o que está acontecendo com esta Casa nestas duas semanas. O
Brasil inteiro está em crise, as pessoas desempregadas, e nós, que deveríamos dar o exemplo de trabalho, de
procura de soluções para o Brasil, não temos tido sessões.
E qual é o motivo de não termos sessões? Festa junina! Que bom que o povo tenha festas, é importante
que se comemore o São João, mas Deputados se ausentarem do plenário e nós não termos sessões por termos festa junina! Já temos o carnaval, as festas juninas, daqui a uns dias vamos ter a Semana Farroupilha, do
Rio Grande do Sul! Daqui a pouco cada Estado vai dizer que não precisa vir porque tem a sua festa regional!
Isso é um absurdo! É um desrespeito ao dinheiro público, um desrespeito à Nação, um desrespeito à
nossa função, que é fiscalizar e legislar. O povo espera que esta Câmara dos Deputados encontre soluções
para o desemprego, para a Previdência, para os graves problemas que o Brasil vive, e que não nos ausentemos
dessa função.
Como se não bastasse isso, Sr. Presidente, é lamentável o que o Presidente interino desta Casa, Deputado Waldir Maranhão, fez neste final de semana: cancelou as sessões, depois voltou atrás; conforme a pressão,
ele ia mudando.
Saibam que, como faz a maior parte dos Deputados, eu compro as passagens de ida e vinda do meu Estado antecipadamente para pagar barato. Isso é dinheiro público! Transferindo as passagens, temos que pagar
pelo preço atual.
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Eu estava calculando que, no mínimo, meio milhão de reais foram gastos a mais nesse negócio de compra passagem, altera passagem. Isso é dinheiro público gasto de forma irregular, ilegítima, e nós devemos ter
vergonha e corrigir essas falhas que estão acontecendo em nossa Casa.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra a Deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, por
1 minuto.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar, com muito pesar, o falecimento do Prof. Eustáquio Linhares, grande farmacêutico, professor da Faculdade de Farmácia
da Universidade Federal da Bahia, toxicologista e homem de consciência plena.
Lutou durante muitos anos contra um câncer, com tanta dignidade que até os últimos dias dava opiniões
sobre o desenvolvimento da profissão farmacêutica em nosso País.
Deixa a família, mas deixa também muitos amigos e admiradores que foram os aprendizes da sua grande
técnica, da sua grande arte, que é a arte da farmácia.
Dr. Eustáquio, portanto, sai do cenário e deixa, sem dúvida, um rastro de grande amor pela profissão
farmacêutica.
O Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, o nosso Conselho Federal de Farmácia e o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Bahia lamentaram profundamente essa perda.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputada. Está feito o registro.
Eu aproveito o registro de V.Exa. para fazer também um registro. Faleceu, no Estado do Espírito Santo,
Milson Henriques, que era um escritor, um ator, um diretor de teatro, um cartunista, uma pessoa muito importante para a cultura do Estado do Espírito Santo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Deputado Luiz
Couto, por 1 minuto.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço seja dado como lido pronunciamento sobre o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, que foi instituído pelas Nações Unidas, em
12 de dezembro de 1997, por recomendação do Conselho Econômico e Social – ECOSOC, tendo em vista a
luta pela erradicação total da tortura e aplicação efetiva da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos
Cruéis, Desumanos ou Degradantes (Resolução nº 39, de 1946), que entrou em vigor em 26 de junho de 1987.
Nesse aspecto, nós queremos dizer que, infelizmente, ainda há muita tortura em nosso País, e isso prova
a necessidade de que nós temos, efetivamente, que acabar com essa maldade que é a prática da tortura, do
tratamento cruel, desumano e degradante.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, dia 26 de junho de 2016, o mundo voltou seu olhar para o
Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, instituído pelas Nações Unidas em 12 de dezembro de 1997,
por recomendação do Conselho Económico e Social (Decisão 1997/251), que proclamou 26 de junho o Dia
Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura (Organização das Nações Unidas, Resolução 52/149) com vistas à
erradicação total da tortura e a aplicação efetiva da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis,
Desumanos ou Degradantes (Resolução 39/46), que entrou em vigor em 26 de junho de 1987.
O crime de tortura é uma pratica como um dos atos mais abomináveis que os seres humanos cometem
contra os seus próprios irmãos em Cristo. Hoje, falo como Parlamentar e também como Sacerdote da Igreja
Católica. Nossa santa e iluminada Bíblia Sagrada nos ensina a amar o próximo. Jesus nos ensina a amar como
mandamento. Nosso Salvador sofreu as consequências da tortura na cruz do calvário, por causa do ódio, da
intolerância religiosa e da ambição aos poderes terrenos e por amar a todos com igualdade.
O Brasil já obteve um passado mais obscuro que hoje. A ditadura militar devastou nosso País sob o propósito da tortura. Essas raízes de amargura ainda causam medo, dor e sofrimento na sociedade atual.
A tortura ainda reina em alguns setores públicos e privados deste País, e precisa ser extinta de uma vez
por todas. Exemplo maior é o conluio psicológico como a grande mídia, a Oposição e setores privados acusaram de forma caluniosa e medíocre nossa Presidenta da Republica Dilma Rousseff. Seu mandato foi legitimo,
através de votos populares, mas por causa da tortura e do conluio criminoso golpearam a Constituição e afastaram nossa Presidenta.
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Portanto, faz-se necessário enxergar a verdade, ver a verdade seja na política, seja na sociedade brasileira.
É preciso mais esforços para se enfrentar uma das práticas mais violentas e degradantes à condição humana,
que é a tortura. A Convenção contra a Tortura e Outras Penas Cruéis ou Degradantes define a tortura como
sendo “ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou terceira
pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou
por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com
o seu consentimento ou aquiescência”.
Fui Relator do Projeto de Lei nº 5.546, de 2001, dos Deputados Nilmário Miranda (PT-MG) e Nelson Pellegrino (PT-BA), que criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura com o objetivo de evitar crimes
nas delegacias e demais locais onde pessoas são detidas sob custódia do poder público.
Finalizando, Sr. Presidente, já disse uma vez e volto com a mesma tese de que o fenômeno da tortura
precisa ser enfrentado com profundidade em nosso País. A tortura, inclusive a tortura psicológica, ainda se faz
presente em muitas delegacias, penitenciárias e setores públicos e privados, sobretudo em âmbito federal, estadual e municipal, e precisamos dar um basta a isso.
Tortura nunca mais!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Vitor Valim, do PMDB do Ceará, por 1
minuto.
O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais Parlamentares,
primeiro, quero lamentar a decisão do Deputado Waldir desastroso Maranhão, porque o prejuízo que ele deu
à Nação com a remarcação ou com a compra de passagens pelos Deputados na última hora foi enorme. Infelizmente, esse Presidente interino não tem mais sentido em permanecer.
Outra coisa, Sr. Presidente: aproveito aqui a presença desse aguerrido Deputado Darcísio Perondi, meu
nobre Deputado Perondi, e de outros Parlamentares para dizer que tivemos, há pouco tempo, um ex-Ministro
preso, Paulo Bernardo, em decorrência dos empréstimos consignados. Eu vou fazer o meu papel, como Deputado Federal, apesar de no meu Estado isso não ter acontecido.
O mesmo modus operandi que acontecia aqui em Brasília, onde de 70 em 70 centavos os gatunos roubaram milhões, está acontecendo em todos os Estados.
Por isso, estou colhendo assinaturas e dando entrada hoje à CPI dos Consignados para pegar esses gatunos que estão roubando de 70 em 70 centavos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Zé Geraldo, por 1 minuto.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero deixar
registrada esta breve comunicação e pedir que o programa A Voz do Brasil e todos os meios de comunicação
desta Casa deem ampla divulgação ao pronunciamento que faço.
Refiro-me à inauguração que vai acontecer amanhã, na Ilha de Marajó, no Pará, no Município de Ponta
de Pedras, de um linhão de transmissão de energia, isso tudo graças ao Governo da Presidenta Dilma, ela que,
dentre os Presidentes da República, foi quem mais investiu no setor elétrico neste País, desde o Programa Luz
para Todos, a construção de hidrelétricas, a transmissão e distribuição de energia por este Brasil afora, inclusive na Região Norte do Brasil.
Então, amanhã estará acontecendo essa inauguração em Ponta de Pedras, na Ilha de Marajó, no Pará.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Pelo PSOL do Rio de Janeiro, com a palavra o Deputado Glauber
Braga.
O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu
gostaria que fosse dada como lida carta encaminhada pelas Associações de ex-Presos e Perseguidos Políticos
do Brasil ao Líder do Governo interino no Senado Federal, em que dizem:
“Representantes de entidades de anistiados e anistiandos que esta subscrevem, reunidos em Brasília nos
dias 14 e 15 de junho de 2016, deliberaram a respeito do contido na Portaria do Sr. Ministro da Justiça e
Cidadania, n° 611, datada de 10 de junho de 2016, anexa, e levamos ao conhecimento de V.Exa. os seguintes pontos:
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1) Causa-nos extrema preocupação a inclusão das atividades da Comissão de Anistia nas restrições de
liberação de gastos adotadas na referida Portaria;
2) Para os anistiandos e anistiados é de fundamental importância a manutenção das atividades da Comissão de Anistia, sem qualquer interrupção, uma vez que as suas relevantes atividades são previstas
na Constituição Federal de 1988 e procuram reparar, em nome da Nação, as perseguições políticas (...)
Atenciosamente.”
Sr. Presidente, peço seja considerada lida por completo a referida carta.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – E que seja divulgada no programa A Voz do Brasil, nobre Deputado.
CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR
Associações de ex-Presos e Perseguidos Políticos do Brasil
Ao
Excelentíssimo Senhor Senador Aloysio Nunes Ferreira
DD Líder do Governo no Senado da República
Congresso Nacional
Brasília – DF
Representantes de entidades de anistiados e anistiandos que esta subscrevem, reunidos em Brasília nos
dia 14 e 15 de junho de 2016, deliberaram a respeito do contido na Portaria do Sr. Ministro da Justiça e Cidadania, nº 611, datada de 10 e junho de 2016 anexa e levamos ao conhecimento de V.Exa, os seguintes pontos:
1) Causa-nos extrema preocupação a inclusão das atividades da Comissão de Anistia nas restrições
de liberação de gastos adotadas na referida Portaria;
2) Para os anistiandos e anistiados é de fundamental importância a manutenção das atividades da
Comissão de Anistia, sem qualquer interrupção, uma vez que as suas relevantes atividades são previstas na CF/88 e procura reparar, em nome da nação, as perseguições políticas vividas nos anos de
ditadura civil-militar, contribuindo para a concretização da Justiça;
3) Sabemos que é de conhecimento de V.Exa que os destinatários remanescentes da Lei n° 10.559/02,
já idosos, alguns doentes, com média etária de 70 anos. O longo tempo transcorrido desde da perseguição até a presente data, tornam esse processo extremamente desgastante e humilhante perante a família e a sociedade.
Neste sentido, desejamos sensibilizar VExa em busca de apoio às nossas reais expectativas para que a
Comissão de Anistia seja mantida e dinamizada com as verbas necessárias para os deslocamentos de seus
membros, que exercem os trabalhos, de forma voluntária e sem remuneração, propiciando a instauração das
sessões de julgamento, devendo em nossa visão, as atividades da Comissão serem inseridas nas exceções constantes no art. 3º da Portaria n° 611, de 10 de junho de 2016.
Por outro lado, observamos que, a partir de 2008/09, houve reiterada inobservância nos termos explícitos da lei, com prejuízos aos seus destinatários por parte da Comissão de Anistia.
Ante o exposto, solicitamos os seus valiosos préstimos para agir junto à Presidência da República e Ministério da Justiça, viabilizando uma audiência de uma Comissão de representantes dos anistiandos/anistiados políticos.
Renovando os votos de elevada estima e consideração,
Atenciosamente.
Pelas entidades:
Ministério da Justiça e Cidadania Gabinete do Ministro
Portaria n° 611, de 10 de junho de 2016
Ministério da Justiça e Cidadania
Gabinete dMinistro
DOU de 13/06/2016 (nº 111, Seção 1, pág. 22)
Suspende a realização de atos de gestão no âmbito do Ministério da Justiça e Cidadania.
O Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e IV, da Constituição; o art. 27, inciso VIII, da Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto n°
7,689, de 2 de março de 2012, e a Medida Provisória n° 726, de 12 de maio de 2016, resolve:
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Art. 1° Ficam suspensas, por noventa dias, as delegações de competência relativas à celebração de contratos, convênios e instrumentos congêneres, a nomeação de servidores, a autorização de repasses de quaisquer valores não contratados, a realização de despesas com diárias e passagens, e a realização de eventos, no
âmbito do Ministério da Justiça e Cidadania, ressalvados os atos relacionados:
I – a operações e atividades da Força Nacional de Segurança Pública;
II – às ações de preparação e mobilização para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016;
III – ao cumprimento de decisões judiciais;
IV– à execução do orçamento impositivo; e
V – à gestão da folha de pagamento de pessoal.
Parágrafo único. A liberação de recursos financeiros para a execução de convênios e instrumentos congêneres ficará condicionada à autorização do Ministro de Estado da Justiça e Cidadania.
Art. 2° O Ministro de Estado da Justiça e Cidadania poderá, durante o período de suspensão, autorizar a
realização dos atos referidos no art. 1°.
Art. 3° A suspensão de que trata esta Portaria não se aplica à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça
e Cidadania, ao Departamento de Policia Federal e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Alexandre de Moraes
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Chico Alencar. Depois, falará o
Deputado Darcísio Perondi.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Manato, Srs. Deputados, nós
estamos aqui um pouco colocados na condição de bobos. Da Corte, será?
Estou aqui com o registro. O Presidente interino, inclusive abusando da paciência do servidor público
Silvio Avelino da Silva, fez nada menos do que cinco comunicados sobre os nossos trabalhos desta semana:
O primeiro, na quinta-feira, às 17 horas, confirmando que o Colégio de Líderes decidira sessões ordinárias, ontem, hoje, votação;
O segundo, na sexta-feira, às 13h27min, cancelando as sessões;
O terceiro, no sábado, às 21h19min, voltando a manter as sessões deliberativas;
O quarto, no domingo, às 11h13min, aí já ele próprio Waldir “Trapalhão” Maranhão;
E o quinto comunicado, no próprio domingo, às 13h23min, dizendo: “Vai haver sessão, sim, mas quem
não quiser vir que não venha”.
Vamos ter sessões “ma non troppo”. Isso é um deboche com o Parlamento e com o conjunto de Deputados.
É preciso resolver isso.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado Chico Alencar.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Tem a palavra o nobre Líder Darcísio Perondi, do PMDB do Rio
Grande do Sul.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados! Respira-se no Brasil um novo clima, um clima de confiança, de esperança, de que dessa grave crise moral, ética, fiscal e macroeconômica nós possamos sair. Já há sinais, mas sinais tênues, de recuperação do
mercado, confiança do investidor, confiança no consumidor. São tênues sinais, que significam luzes nesta crise.
Parabéns, Sr. Presidente da República! Há Presidente da República com competência no Brasil, hoje!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Tem a palavra o Deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará.
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PDT-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
Taxa de Mortalidade Infantil de Sobral, a minha cidade, é de 7,4 óbitos por mil nascidos vivos. O indicador é o
menor do Norte e Nordeste do País e corresponde aos primeiros 4 meses deste ano, conforme o Sistema de
Informações Sobre Nascidos Vivos – SINASC, do Ministério da Saúde.
No Brasil, a Taxa de Mortalidade Infantil em 2015 é de 16 óbitos por cada grupo de mil nascidos vivos;
a da Rússia é de 7/1.000; a da China é de 15/1.000; a da Índia é de 43/1.000; e a da África do Sul, de 42/1.000,
conforme dados da CIA de 2014 sobre os países do BRICS. Na liderança do ranking estão Japão, Mônaco e Noruega, com 2/1.000. Segundo a mesma fonte, a taxa nos Estados Unidos é de 6/1.000 e no Canadá, de 5/1.000.
A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária é gestora do SINASC. Os dados, que são alimentados pela
Declaração de Nascido Vivo dos estabelecimentos de saúde e cartórios, possibilitam a construção de indicadores para o planejamento de gestão dos serviços de saúde.
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A Taxa de Mortalidade Infantil em Sobral em 1997 era de 43 óbitos por mil nascidos vivos. Desde então,
tem caído de forma gradual, o que demonstra a consistência das políticas públicas do Município. A formulação dos programas na gestão Cid Gomes (1997-2004) trouxe o primeiro impacto. O processo continuou em
evolução quando fui Prefeito (2005-2010) e avança na gestão de Veveu Arruda.
O êxito do Município na educação, de reconhecimento nacional, influi na saúde, assim como no saneamento e geração de emprego. Sobral já foi premiada diversas vezes pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) pela capacidade de inovação na modernização das políticas públicas para crianças e adolescentes e pela redução na taxa de mortalidade infantil.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento nos meios de comunicação da Câmara dos Deputados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado. Assim será feito.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Altineu Côrtes, por 1 minuto.
O SR. ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero registrar
aqui, com profunda tristeza, o que vem passando o funcionalismo público no Rio de Janeiro. Os funcionários
não receberam o salário do mês de maio até hoje. Receberam apenas uma parcela do salário e ainda não têm
data para receber a segunda parcela.
Nós sabemos do esforço do Governador Francisco Dornelles. O Presidente Michel Temer anunciou ajuda
ao Estado do Rio de Janeiro, mas essa ajuda precisa chegar com urgência. Tivemos na semana passada uma
reunião histórica para a renegociação das dívidas dos Estados, mas o Rio de Janeiro precisa de socorro imediato.
Esperamos que o Governador Francisco Dornelles dê resposta o mais rápido possível para essa situação
do funcionalismo público.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Deputado Cabo Sabino, V.Exa. quer falar por 1 minuto? Eu vou começar a chamar os Deputados para falarem por 3 minutos.
O SR. CABO SABINO – Não serão 5 minutos, Sr. Presidente? V.Exa. pode juntar os meus 3 minutos...?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Não, não posso. Mas posso dar a palavra a V.Exa. por 1 minuto agora.
O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) – Pois não, Excelência.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero aqui parabenizar o Município de Maracanaú, Região Metropolitana do Estado do Ceará, que fez uma das maiores festas juninas do meu Estado, com uma megainfraestrutura, levando mais da metade da população àquele evento, àquele local, proporcionando lazer a uma
população simples, carente, humilde, mas mostrando compromisso, acima de tudo, com aquela população e
com a gente do Município de Maracanaú.
Parabenizo o Prefeito Firmo Camurça, bem como Roberto Pessoa, dois grandes nomes da política cearense. Roberto Pessoa, por sinal, que foi Deputado nesta Casa, foi homenageado, e foi uma justa homenagem
àquele homem público, que tem dedicado sua vida para o crescimento, a expansão e o desenvolvimento do
Município de Maracanaú.
Parabéns, Roberto Pessoa! Parabéns, Firmo Camurça!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra à nobre Deputada Alice Portugal, do PCdoB
da Bahia.
V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, voltamos a esta Casa no dia de hoje com toda a polêmica acerca das convocações e desconvocações, mas gostaria de registrar que, de fato, a cultura brasileira, em especial em toda a Região Nordeste, exige
que os representantes populares estejam nessas manifestações culturais, que são públicas e massivas.
Então, parece-me que nós devemos garantir o devido funcionamento da Casa, mas não devemos artificializar ou tentar constituir inclusive um cisma acerca do calendário nacional das regiões. Isso acontece de
fato em alguns momentos do País. Este é um deles, e isso é, de fato, uma rotina. Todos os anos temos esse pequeno intervalo.
Nesta semana, no entanto, isso não se justifica, a não ser para as articulações das eleições municipais.
E o que eu tenho da dizer a esse respeito é que eleições municipais do ano de 2016 serão eleições nacionais.
Nós estaremos trabalhando a discussão acerca do destino dos Municípios, mas ninguém conseguirá fugir do
diapasão, da circunstância nacional que foi criada a partir de um ato de vingança do Presidente afastado da
Câmara dos Deputados, Sr. Eduardo Cunha.
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Esse fim de semana, mais uma vez, tivemos uma notícia que comprova, após a abertura do processo de
impeachment aprovada por esta Casa, numa sessão memorável, que, se os Deputados tivessem votado com
a sua digital, o Brasil não saberia o perfil e a característica de cada Parlamentar, mas os 10 segundos foram reveladores; os 10 segundos foram os segundos que mostraram à Nação o perfil e o rosto de cada um. Votaram
pela mãe, pelo pai, pelo filho, pelo torturador, e não havia sedimento para se afastar uma mulher honrada.
Então, eu espero que o Senado conclua, com sua auditoria, que não houve pedaladas. Portanto, não há
crime, não há consistência. Um atraso de dias em pagamento de contas do Estado não configura empréstimo. Empréstimo tem contrato; empréstimo tem cláusulas a serem seguidas; empréstimo tem punição. Dívida
tem juros. É diferente. Então, não há consistência. Houve uma armação política para uma alternância forçosa.
Ao conversar com uma Deputada sobre não votar pelo impeachment, porque havia eleições marcadas
para 2018, ela me disse: “Mas em 2018, Alice, tem o povo”. É o povo! É o povo mesmo que precisa ser consultado!
Por isso, a minha defesa, de maneira muito serena e muito convicta, é de que a Presidenta Dilma volte e
acene para este Parlamento e para o povo brasileiro com a possiblidade de uma consulta popular sobre haver
ou não eleições, ainda este ano ou no ano que vem, para a Presidência da República.
Portanto, a inconsistência está comprovada, e aqui eu venho registrar essa comprovação. O Sr. Eduardo
Cunha deve ser cassado, e as movimentações já acontecem para a eleição de uma nova Presidência para esta
Câmara dos Deputados e seus respectivos Vice-Presidentes. Os candidatos já se aproximam neste momento,
pois nós precisamos, de fato, dar outro perfil, dar outra estatura a esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Líder do PDT do Rio Grande do Sul,
Deputado Afonso Motta, por 1 minuto.
O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Carlos Manato, quero registrar
a presença entre nós do Vereador Fábio Ferreira Dias, de Pinheiro Machado, cidade do Rio Grande do Sul que
leva o nome do nosso grande Senador Pinheiro Machado.
Para nosso orgulho e satisfação, comparece aqui na Casa o Vereador Fábio, pedindo emendas parlamentares, fazendo encaminhamentos do interesse do seu Município.
Muito obrigado, Vereador Fábio, e obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Vereador Fábio, de Pinheiro Machado. É um prazer.
V.Exa. está aqui com um grande líder. O seu Estado e a sua cidade estão muito bem representados.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, por 3 minutos.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em um piscar de olhos cai um Ministro capitalista do Governo golpista e ilegítimo que temos hoje. Este fato
encontra-se diante de um fenômeno do sistema capitalista, que é o utilitarismo pragmatista, em que se encontram os negócios escusos, as negociatas, as especulações e as maracutaias.
Diante desta realidade, nossa legitima Presidenta Dilma Rousseff tem cuidado de sua vocação e de sua
missão, alimentando-as e realimentando-as de sonhos e utopias e das graças de Deus, nos braços do povo. Sei
que muitas vezes nossa Presidenta passou por momentos difíceis na vida pessoal e política. As desilusões, os
desânimos, os desalentos, as decepções e as desmotivações fizeram dela uma mulher forte e audaciosa. Vemos que, para superar estas posturas negativas, Dilma está buscando o abraço do povo nordestino. Ela esteve
presente recentemente na Paraíba, em Pernambuco e na Bahia, buscando e vivendo posturas positivas, como
a humildade, a mansidão, a paciência, a amabilidade, a unidade, a paz, o amor, a fé, a justiça e a esperança.
Seus adversários políticos tentarão eliminá-la a qualquer custo. As características de seus adversários se
dão por meio de calúnias, injúrias, difamações, deslealdades e denúncias falsas e rasteiras. Tentarão eliminá-la
moralmente através de acusações levianas contra a honra e a intimidade da pessoa, com invenções e falsidades
divulgadas nos meios de comunicação. Usarão também a eliminação ética para pará-la, o que acontece quando se desqualifica uma pessoa, atingindo sua integridade e dignidade, quando se mente e acusa falsamente e
quando se age de má-fé, colocando na boca da pessoa o que ela não disse.
Para superar estas tentativas de eliminação, a nossa Presidenta buscou força nas urnas e a perseverança.
Ela buscou uma fé lúcida, eficaz, eficiente, efetiva, um amor incondicional que não dorme, e teve muita paciência e coragem, em busca da verdade e da humildade para assegurar uma luta justa.
Eu, como Parlamentar, defino o Governo que tentou golpeá-la através de um golpe de Estado como um
governo retrógrado e enganador. Estas são as melhores palavras que podemos definir o caráter do Governo
ilegítimo de Michel Temer.
Foram, em menos de 2 meses, retrocessos na cultura, retrocessos na saúde, retrocessos na educação, retrocessos na política social, retrocessos nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, retrocessos nos direitos
dos índios, dos negros, das comunidades LGBTs, retrocessos nos direitos humanos, retrocessos em tudo. Estes
são apenas alguns retrocessos de muitos que em apenas 2 meses o golpista Michel Temer atentou contra o
Brasil e contra o povo deste País.
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Como afirmou nossa Presidenta, “eles estão executado um desmonte das políticas sociais implementadas
nos últimos tempos, como o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida e o SUS”.
É preciso, antes de mais nada, procurar identificar as origens do sentimento anti-Temer, para poder entender os objetivos da sanha implacável dos nossos inimigos. Não se explica a desapiedada campanha movida contra um grande estadista por motivações de simples ódio pessoal. Existe algo de mais concreto, de mais
substancial. Golpe e retrocessos são duas ações absurdas, anticonstitucionais, espúrias, que não resistiram à sua
própria fraqueza, ruindo em meio ao desaponto dos que se opunham desesperadamente ao cumprimento da
vontade soberana do povo. É isto que o povo está vendo e as ruas já estão respondendo. E agora novamente
eles vêm para dizer que há mudança. Mudança para pior não é mudança, não; é retrocesso.
Fora, Temer! Fora, Cunha! E para Dilma a voz é cantada e suave: “Dilma guerreira do povo brasileiro!”.
Por tudo isso, Sr. Presidente, eu gostaria que fosse dada a devida publicidade, nos meios de comunicação
da Casa e no programa A Voz do Brasil, a este meu pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Vitor Valim, do PMDB do Ceará.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais Parlamentares, eu quero chamar a atenção aqui para esse grande esquemão que havia no Governo Federal e que
infelizmente se aplica praticamente em todos os Estados.
Infelizmente, a Assembleia Legislativa do meu Estado não fez o seu papel, que era abrir uma CPI sobre os
empréstimos consignados que havia no Estado do Ceará, porque sobre isso paira uma grande dúvida. Inclusive
já houve operações e denúncias do Ministério Público, mas a Assembleia do meu Estado não fez o seu papel.
No entanto, irei fazer o meu papel como Parlamentar. Estou colhendo assinaturas para abrir a CPI do Empréstimo Consignado. Recentemente, tivemos uma operação da Polícia Federal, com mais de 11 mandados de
prisão, 40 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de condução coercitiva, inclusive com a prisão do
ex-Ministro Paulo Bernardo.
Há pouco tempo, eu ouvi uma Parlamentar do puxadinho do PT, que não é do PT, mas é dos puxadinhos
e agregados, dizer: “Não, não há indícios! É uma mulher honrada! É todo o mundo honrado!”.
Então, meus amigos, os integrantes do Ministério Público são corruptos, a Justiça é corrupta, os delegados que estão indiciando são corruptos, todo o mundo é corrupto. Mas onde estão os três últimos tesoureiros
do PT? Atrás das grades. Onde estão as ex-figuras que, quando eram indiciadas, investigadas, nos auditórios
do PT, ficavam com o punho cerrado, defendendo, defendendo? Hoje em dia, aqueles que eles defendiam estão vendo o sol nascer quadrado.
Portanto, para não pairar nenhuma dúvida, para que possamos investigar e elucidar esse caso do empréstimo consignado, que começou no Ministério do Planejamento e que envolveu o ex-Ministro Paulo Bernardo, como também Valter Correia, olhem quem apareceu novamente: João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT.
Por isso, está na hora de esta Casa fazer o seu papel, investigar. Eu estou colhendo assinaturas e espero
que aqueles inclusive de partidos que muito combatem a corrupção, como o PSOL, possam assinar esta lista,
para que venhamos abrir a CPI. E quem não deve não teme. É um ditado muito antigo.
Que se investigue essa caixa-preta dos setentinhas, dos 70 centavos que iam para as mãos de alguns corruptos aqui do Governo Federal, porque, infelizmente, o mesmo modus operandi se estende pelos outros Estados.
Sr. Presidente, vou só pedir a V.Exa. mais 1 minuto de tolerância, porque eu quero tratar de assunto que
inclusive envolve as mulheres. Refiro-me a um projeto de lei que eu tenho nesta Casa, cujo Relator na CCJ, se
não me engano, é o Deputado Delegado Éder Mauro, a quem já pedi que faça a relatoria.
O projeto trata da criação do Cadastro Nacional dos Pedófilos. Muito se fala de violência sexual. Recentemente tivemos o estupro coletivo no Maranhão, se eu não me engano, e no Rio de Janeiro também. Então,
está na hora de fazermos um cadastro nacional. Não tem como anteciparmos os crimes dos pedófilos, dos estupradores, mas tem como depois fazermos esse cadastro nacional.
Nos países evoluídos, um pedófilo, que é um psicopata, ao sair da prisão, tem que constantemente prestar contas à União, ao Estado, ao Município, de onde está trabalhando. Ele fica impossibilitado de trabalhar em
locais onde sua tara psicológica seja uma ameaça, locais com crianças e adolescentes.
Então, é por isso que eu venho batendo nessa tecla de que nós temos que fazer o Cadastro Nacional dos
Pedófilos urgentemente, para que possamos prevenir outros crimes que esses monstros possam vir a cometer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu é que agradeço, nobre Deputado.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Polícia Federal realizou recentemente, em Fortaleza, mais uma
operação para combater o crime de pornografia infantil na Internet. Quero louvar aqui a importância do trabalho policial e destacar proposta de minha autoria que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos, visando oferecer
um novo instrumento de apoio à atuação permanente das autoridades nessa área.
No dia 16 de junho, policiais federais deflagraram, na Capital do Ceará, a “Operação Alanis”, em cumprimento a três mandados judiciais. Os alvos eram suspeitos de compartilhar na Internet imagens de pornografia
infantil, e por isso houve apreensão de equipamentos de informática, que agora serão submetidos a perícia. O
nome da operação faz referência à menina Alanis Maria Laurindo de Oliveira, de 5 anos, sequestrada, estuprada e morta em 2010, num crime pavoroso que chocou o País.
No mês de janeiro passado, a Polícia Federal já havia realizado uma ação denominada “Sem Fronteiras”
para cumprir quatro mandados de busca e apreensão na Capital e nos Municípios de Caucaia e Itapipoca, além
de várias outras levadas a efeito em 2014.
É indispensável que essas operações tenham prosseguimento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados! A
pornografia infantil, que é uma forma de pedofilia cada vez mais explorada desde o advento da Internet, incide sobre a faixa etária mais vulnerável da população e deve ser repudiada e combatida com o máximo rigor. O
Estatuto da Criança e do Adolescente considera crime “oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou
outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”; e, também,
“adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena
de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”.
Em 10 anos, a ONG SaferNet Brasil, que atua contra crimes virtuais, recebeu e processou mais de 1,4 milhão de denúncias anônimas de pornografia infantil, envolvendo quase 300 mil páginas diferentes na Internet, escritas em nove idiomas. Em 2013, segundo essa entidade, a pornografia infantil foi o crime virtual mais
denunciado no Brasil.
Como se trata de um delito em geral praticado várias vezes pelas mesmas pessoas, julguei conveniente
apresentar a esta Casa o Projeto de Lei nº 629, de 2015, que dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de
Pedófilos.
Nos termos da minha proposição, o Cadastro, reunindo informações relativas a suspeitos e condenados por pedofilia, será mantido pelo Poder Executivo e operado em convênios celebrados com as Unidades
da Federação para acesso e alimentação pelos seus órgãos de segurança pública, Ministério Público e Poder
Judiciário.
Assim, munidos de uma nova e poderosa ferramenta, a União, os Estados e os Municípios poderão fazer
o acompanhamento dos pedófilos, evitando que voltem a cometer crimes. Afinal, os órgãos de segurança e
a Justiça não podem ser ultrapassados pela sofisticação e a agilidade dos criminosos, que muitas vezes espalham conteúdos pornográficos a partir de blogs e sites operados fora das nossas fronteiras e utilizam recursos
tecnológicos avançados.
Espero, por isso, que o PL 629, de 2015, já aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, e atualmente aguardando o exame da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
mereça o apoio das Sras. e dos Srs. Deputados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Passo a palavra ao Deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo.
V.Exa., nobre Deputado, tem até 3 minutos na tribuna.
O SR. EDUARDO CURY (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Bom dia, Sr. Presidente, Deputado Carlos
Manato. Bom dia, demais colegas Deputados e Deputadas.
Eu queria registrar que hoje é mais um dia em que poderíamos estar produzindo, trabalhando na
aprovação das reformas ou na análise de medidas provisórias, fazendo o Brasil andar. Pelo menos, é isso
o que a sociedade, a população espera de nós. E, por uma confusão, por falta de clareza da direção da
Mesa, do Presidente interino, o Deputado Waldir Maranhão, nós estamos nessa situação. Isso não é bom
para o País.
A Câmara e os políticos estão com uma imagem extremamente ruim, e em grande parte há razão para
isso. Nós não podemos deixar de colaborar para que isso se modifique.
Nós tivemos um processo traumático de troca da Presidência nas últimas semanas. Agora, a Câmara dos
Deputados e o Senado poderiam dar o exemplo, trabalhando mais, mostrando à sociedade que estão dispostos
a discutir os temas importantes. Reformas estão por vir, medidas provisórias, daqui a pouco, trancarão a pauta,
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e nós não temos nenhuma agenda para trabalhar, nem sabíamos se poderíamos vir a Brasília para trabalhar.
Ontem, eu e vários colegas estávamos aqui e não sabíamos se teríamos sessão ou não. Isso é muito ruim para
o País, na situação em que ele se encontra.
Eu faço um apelo ao Presidente interino para que, enquanto S.Exa. não deixa o cargo, nós possamos trabalhar. A sociedade assim espera. Os partidos que compõem a base ou que são da Oposição, eu tenho certeza,
gostariam de discutir as matérias importantes.
Provavelmente, este semestre, vamos discutir a reforma da Previdência. A Previdência, como está, não
se sustenta. O Governo não vai conseguir andar sem analisar uma reforma tributária. Há também a reforma
política. Nós precisamos enfrentar o debate da reforma política. Não faz sentido fazermos isso em casa. Aqui é
o Parlamento, aqui é a Casa onde a sociedade se sente representada, ou, pelo menos, deveria sentir-se representada. Para isso, temos que trabalhar.
Eu vejo uma enorme vontade de inúmeros colegas que querem trabalhar, mas, infelizmente, falta gestão.
Ou se trata de um jogo que nós não entendemos para o que é. Se há gente que tem interesse em que não haja
sessão, para que prazos não corram, para que decisões sejam tomadas nas Comissões, eu não sei. Eu quero
dizer que eu quero trabalhar e gostaria que houvesse uma diretriz.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, do PSOL do
Rio de Janeiro, e, em seguida, concederei ao Deputado Glauber Braga.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Manato, Sras. e Srs.
Parlamentares, servidores, público que nos acompanha neste momento, esta sessão é um pouco farsesca,
porque, como disse, recebemos nada menos do que cinco comunicados diferentes sobre os trabalhos desta
semana, de sexta-feira até domingo à noite.
Isso é um absoluto desrespeito para com o próprio Parlamento! Viramos galhofa, a partir de uma situação que tem que ser resolvida. O Vice-Presidente e Presidente em exercício é um trânsfuga. Fora as omissões
de praxe, quando age, faz bobagem.
É evidente que precisamos de um novo Presidente, porque o outro está incriminado e tem que ser cassado por este Plenário. Não adianta empurrar com a barriga na CCJ, dar uma semaninha inoperante a mais para
a sobrevida do Deputado Eduardo Cunha. Só a escolha de um novo Presidente pelo Plenário da Casa resolverá
essa crise interna que nos expõe ao ridículo.
Em segundo lugar, por falar em expor ao ridículo, o Presidente interino Michel Temer, fora da agenda, sem
comunicação pública, agindo de forma não republicana, encontrou-se com o duplo réu e Presidente afastado,
que sequer tem permissão para vir à Câmara, Eduardo Cunha, no domingo à noite.
O curioso é que o gabinete do interino reconhece o encontro no Palácio do Jaburu, mas Cunha o nega.
Quem está mentindo aí? Desconfio de que seja Eduardo Cunha. Talvez, ele seja mais versado em negar os fatos, ou mais cara de pau.
E o que fizeram lá? Segundo a nota do Palácio do Jaburu, do Michel Temer, conversaram sobre a conjuntura política domingo à noite, quem sabe, dividindo um bom vinho. Eu desconfio que conversaram, como o próprio Michel Temer falou em entrevista ao O Globo publicada na sexta-feira passada, sobre a situação dramática
que Cunha vive. Talvez tenham conversado sobre a medida provisória dos portos, como, aliás, o ex-Deputado
Ciro Gomes levantou quanto a certas aproximações de Cunha e Temer. Quem sabe tenham conversado sobre
financiadores comuns das suas atividades públicas.
Isso tudo tem que ser exposto à Nação, porque um Presidente da República, ainda que interino, conversou no Palácio do Jaburu com uma figura política numa situação bem delicada. A Nação precisa saber o que
conversaram ali. Não foi uma conversa privada, particular, para falar das agruras do Brexit, da eliminação da
Inglaterra da Eurocopa, ou do Messi, que vai parar de jogar na Seleção Argentina.
Suponho que conversaram sobre o Brasil e sobre, quem sabe, como sobreviver. O caráter secreto, agora
público, revelado, da reunião faz com que todos nós possamos fazer conjecturas. Eu imagino um pequeno diálogo deles. Cunha: “Presidente Michel, o senhor tem obrigação de me defender”. E Michel Temer: “Calma, Cunha.
Fique tranquilo. Não fale nada, que o protegerei”. Que assim não seja!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Do PSOL do Rio de Janeiro, concedo a palavra ao nobre Deputado
Glauber Braga.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
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O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou ler por completo carta encaminhada pela Associação de ex-Presos e Perseguidos Políticos do Brasil ao Líder interino e ilegítimo do Governo no Senado Federal.
“Representantes de entidades de anistiados e anistiandos que esta subscrevem, reunidos em Brasília,
nos dias 14 e 15 de junho de 2016, deliberaram a respeito do contido na Portaria nº 611, datada de 10 de
junho de 2016, do Sr. Ministro da Justiça e Cidadania, anexa.
Levamos ao conhecimento de V.Exa os seguintes pontos:
1) Causa-nos extrema preocupação a inclusão das atividades da Comissão de Anistia nas restrições de
liberação de gastos adotadas na referida portaria;
2) Para os anistiandos e anistiados, é de fundamental importância a manutenção das atividades da Comissão de Anistia, sem qualquer interrupção, uma vez que as suas relevantes atividades são previstas na
Constituição Federal de 1988 e procuram reparar, em nome da Nação, as perseguições políticas vividas
nos anos de ditadura civil-militar, contribuindo para a concretização da justiça;
3) Sabemos que é de conhecimento de V.Exa. que os destinatários remanescentes da Lei n° 10.559, de
2002, já idosos, alguns doentes, têm média etária de 70 anos.
O longo tempo transcorrido desde a perseguição até a presente data tornam esse processo extremamente
desgastante e humilhante perante a família e a sociedade.
Nesse sentido, desejamos sensibilizar V.Exa. em busca de apoio às nossas reais expectativas para que a
Comissão de Anistia seja mantida e dinamizada com as verbas necessárias para os deslocamentos de
seus membros, que exercem o trabalho de forma voluntária e sem remuneração, propiciando a instauração das sessões de julgamento, devendo, em nossa visão, as atividades da Comissão serem inseridas
nas exceções constantes no art. 3º da Portaria nº 611, de 10 de junho de 2016.
Por outro lado, observamos que, a partir de 2008 e 2009, houve reiterada inobservância dos termos explícitos da lei, com prejuízo aos seus destinatários, por parte da Comissão de Anistia.
Ante o exposto, solicitamos os seus valiosos préstimos para agir junto à Presidência da República e ao
Ministério da Justiça, viabilizando uma audiência de uma comissão de representantes dos anistiandos
e anistiados políticos.
Essa foi a carta dirigida ao representante interino do Governo no Senado Federal, para que o Ministério
da Justiça reveja o ato e a portaria que não permitem a continuidade dos trabalhos da Comissão que trata da
anistia àqueles que foram perseguidos políticos pela ditadura militar iniciada no ano de 1964 no Brasil.
Ficam o registro e a reivindicação do atendimento à solicitação daqueles que tiveram a oportunidade
de fazer esse apelo ao Líder do Governo interino.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Deputado Glauber Braga.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará.
V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PDT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste momento de tristeza, vamos falar um pouco de alegria. Vamos falar um pouco do humor cearense.
O humor cearense é um estado de espírito que tem sido desenvolvido como característica da identidade de parte da população do Ceará. A verve humorística transcende a opressão, supera inibições da sisudez,
derruba hierarquias.
O Ceará é o berço de grandes humoristas do País. Talentos foram gestados no circo, no palco, no rádio e
na TV locais. Nome consagrado do humor cearense, Renato Aragão, que é da minha cidade de Sobral, começou a carreira no rádio e na TV, em Fortaleza.
Outro fenômeno nacional é Chico Anysio, que, depois de esgotar os horizontes para criação de humor no
rádio, no cinema e na TV, conquistou lugar de destaque no Rio de Janeiro. Tom Cavalcante passou pela escola
do rádio e dos palcos na sua trajetória de sucesso, de humor no Ceará, onde iniciou sua carreira.
O humor cearense está, também, nas telas de cinema e na Música Popular Brasileira. Falcão, com sua
trajetória de cantor, compositor e apresentador, tem seu inconfundível estilo brega e o humor irreverente.
Filho do circo do interior do Ceará, desde menino, em Itapipoca, e logo em todo o Ceará, o palhaço Tiririca encantava plateias. Com o seu talento no rádio e o sucesso no mercado do CD de estreia, Tiririca conquistou
o público nacional com quadros e programa na televisão.
Uma nova geração de humoristas cearenses leva adiante a missão de disseminar o riso e a alegria. O Teatro do Humor Cearense, em Fortaleza, é palco permanente, Sr. Presidente, para conhecer os novos talentos.
O humor cearense foi mostrado pela Rede Globo no especial Humor no Ceará, com o espetáculo Assando
É que se Queima, gravado no Theatro José de Alencar.
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Este programa teve a participação de grandes artistas, como Bené Barbosa, Ciro Santos, João Netto, Lailtinho Brega, Gil Soares, Edmilson Filho e Amadeu Maya.
E não é apenas, Sr. Presidente, nos grandes centros urbanos e nas grandes redes de televisão do País que
essa verve artística ganha reconhecimento e tem presença continuada. Excelentes artistas desenvolvem a sua
arte do humor nas cidades do interior cearense, onde residem.
Um belo exemplo dessa realidade é o meu conterrâneo Tupinambá Marques, o Babá do Beco. Um extraordinário talento sobralense que, com S. Bartolomeu, a Fabíola e o Deputado Alfonsão, seus principais personagens, além de realizar shows e apresentações nos teatros e palcos na cidade, produz e apresenta no rádio
sobralense, semanalmente, o programa Sábado de Todas as Maneiras, um verdadeiro espetáculo de graça e
irreverência.
Aliás, Sr. Presidente, foi das cidades interioranas que emergiram muitos dos artistas do humor cearense,
que ganharam expressão e reconhecimento regional e nacional.
Apenas como registro, para lembrar alguns dos nossos humoristas que referenciamos neste pronunciamento, o Chico Anysio era filho de Maranguape; o Renato Aragão, de Sobral, minha cidade, lá no Ceará; o
Tiririca, de Itapipoca; o Falcão, de Pereiro; o Zé Modesto, de Mauriti. Isso mostra a riqueza criativa das nossas
cidades interioranas do Estado do Ceará.
Por isso, queria que V.Exa. registrasse e divulgasse o meu pronunciamento pelos meios de comunicação
da Câmara dos Deputados, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o humor cearense é um estado de espírito que tem sido desenvolvido como característica da identidade de parte da população do Ceará. É um traço da cultura popular com
expressão na literatura, na indústria cultural, nos meios de comunicação de massa e constitui um segmento
importante da chamada economia criativa.
A história do povo que vive neste Estado, com mais de 95% do território do Semiárido, na luta contra as
adversidades do clima e pela superação do quadro de pobreza e secas, fortaleceu a têmpera do homem, mas
sem perder o bom humor.
O riso, com seu poder terapêutico e libertador, evidencia a capacidade de superação para enfrentar as
dificuldades da vida. O humor faz parte da atitude positiva de não se entregar ao comodismo da reclamação.
A verve humorística transcende a opressão, supera inibições da sisudez, derruba hierarquias. É demonstração de vitalidade, inteligência e da esperança que dá sentido à vida.
Sr. Presidente, o Ceará é um dos Estados mais pobres do País, que nos últimos 10 anos exibe indicadores de crescimento acima da média nacional, assim como de superação da pobreza e miséria. Esse Estado é o
berço de grandes humoristas no País. Talentos que foram gestados no circo, no palco, no rádio e TV locais são
exportados para a indústria cultural na Região Sudeste e ganham reconhecimento nacional.
Nome consagrado do humor cearense, Renato Aragão começou a carreira no rádio e TV em Fortaleza,
mas encontrou projeção nacional com os parceiros Dedé, Mussum e Zacarias no programa Os Trapalhões. O
quarteto, que lançou discos e filmes de sucesso, formou uma geração nutrida com o riso e a alegria.
Outro fenômeno nacional é Chico Anysio, que depois de esgotar os horizontes para criação de humor
no rádio, cinema e TV conquistou lugar de destaque no Rio de Janeiro, com programas inesquecíveis na televisão. Comparado a um Chaplin pela capacidade de criação de roteiros, construção de personagens, direção
e desempenho no papel de ator e compositor, Chico Anysio deixou sua marca na história do humor brasileiro.
Tom Cavalcante passou pela escola do rádio e dos palcos na sua trajetória de sucesso, de humorista no
Ceará, onde iniciou a carreira, ao reconhecimento nacional. Atuou com quadro no Chico Anysio Show, depois
na Escolinha do Professor Raimundo, até conquistar espaço e ter o seu programa de TV e investir numa carreira
internacional em Hollywood.
Sr. Presidente, o humor cearense está também nas telas de cinema e na Música Popular Brasileira. Falcão,
com uma trajetória de cantor, compositor e apresentador no seu inconfundível estilo brega e humor irreverente, lançou uma dezena de CDs no mercado.
Falcão atuou no filme Cine Holliúdy, de Halder Gomes, e com Edmilson Silva, longa-metragem falado no
dialeto “cearencês”, com legendas em português, que teve bilheteria de mais de 500 mil espectadores. Também
trabalha no filme o humorista Zé Modesto.
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Filho do circo do interior do Ceará, desde menino, em Itapipoca e logo em todo Ceará, o palhaço Tiririca
encantava plateias. Com o seu talento no rádio e o sucesso no mercado do CD de estreia, Tiririca conquistou
o público nacional com quadros e programa da TV. O carinho do público em São Paulo lhe deu o mandato de
Deputado Federal com expressiva votação, renovado no pleito passado.
Uma nova geração de humoristas cearenses leva adiante a missão de disseminar o riso e a alegria. Nos
roteiros turísticos do Brasil, a noite de Fortaleza com espetáculos de humor tem lugar assegurado.
O Teatro do Humor Cearense, em Fortaleza, é palco permanente para conhecer os novos talentos. O programa é garantia de boas risadas com shows stand up das atrações Manguaça, Bastiana e Arrochadinha, entre
outros humoristas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o humor cearense foi mostrado pela Rede Globo no Especial Humor
no Ceará, com o espetáculo Assando É Que Se Queima, gravado ao vivo no Theatro José de Alencar. O programa
mostra a arte de Bené Barbosa, Ciro Santos, João Netto, Lailtinho Brega, Gil Soares, Edmilson Filho e Amadeu
Maya.
Nomes como Meirinha, Rossiclea e Adamastor Pitaco e tantos outros engrandecem a galeria de craques
do riso e da alegria que externam uma característica da alma do cearense. Mesmo no mau humor, como no
caso do famoso S. Lunga, de Juazeiro do Norte, que não deixava passar uma oportunidade para o sarcasmo, o
cearense encontra motivo de riso.
Considerado pai do humor cearense, o advogado e escritor Quintino Cunha, nascido em 1875, falecido
em 1943, foi considerado pelo crítico literário Agripino Grieco o maior humorista brasileiro de todos os tempos.
Seja nos tribunais, rodas literárias ou no dia a dia, Quintino Cunha, com suas anedotas de improviso conforme
a ocasião, foi um precursor da irreverência bem-humorada do cearense.
E não é apenas nos grandes centros urbanos e nas grandes redes de televisão do País que essa verve
artística ganha reconhecimento e tem presença continuada. Excelentes artistas desenvolvem a sua arte do
humor nas cidades do interior cearense, onde residem.
Um belo exemplo dessa realidade é o meu conterrâneo Tupinambá Marques, o Babá do Beco. Um extraordinário talento sobralense que, com S. Bartolomeu, a Fabíola e o Deputado Alfonsão, seus principais personagens, além de realizar shows e apresentações nos teatros e palcos na cidade, produz e apresenta no rádio
sobralense, semanalmente, o programa Sábado de Todas as Maneiras, um verdadeiro espetáculo de graça e
irreverência.
Aliás, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi das cidades interioranas que emergiram muitos dos artistas do humor cearense, que ganharam expressão e reconhecimento regional e nacional.
Apenas como registro, para lembrar alguns dos nossos humoristas que referenciamos neste pronunciamento, o Chico Anysio era filho de Maranguape; o Renato Aragão, de Sobral; o Tiririca, de Itapipoca; o Falcão,
de Pereiro; João Neto, o Zé Modesto, de Mauriti. Isso mostra a riqueza criativa das nossas cidades.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Tem a palavra o Deputado Antonio Brito, do PSD da Bahia, nobre
líder, eterno Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, por 3 minutos.
O SR. ANTONIO BRITO (PSD-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria
registrar a reunião das Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos ocorrida na semana passada, na
nossa Comissão de Seguridade Social e Família. Estiveram presentes representantes da Receita Federal, do Ministério da Saúde, da Caixa Econômica Federal e do BNDES.
A situação é grave. Foi debatida a situação do PROSUS, que é um programa de fortalecimento das Santas Casas, por meio da moratória dos débitos previdenciários e tributários, aprovado por esta Casa em 2013.
É necessário refazer o PROSUS para que as Santas Casas possam ter a CND – Certidão Negativa de Débito e,
portanto, conseguir realizar contratos e manter as suas atividades.
Tivemos cooperação da Caixa, por meio do Caixa Hospitais, e do BNDES, para que pudéssemos ter o Caixa Hospitais e o BNDES Saúde funcionando. As Santas Casas estão com dificuldade, a exemplo da Santa Casa
de São Paulo, que passa por dificuldade, mas que terá a sua dívida, com fé em Deus, sanada por meio desses
programas que nós estamos debatendo, e também das Santas Casas de Misericórdia do meu Estado da Bahia.
Estavam presentes a Santa Casa de Itabuna, que passa por dificuldade, a maior do Norte e Nordeste em
um interior de Estado, e várias outras Santas Casas de Misericórdia.
A partir daí, Sr. Presidente, nós resolvemos parar de falar de nós para nós mesmos. Por sugestão de mais
de 30 Deputados que estiveram presentes à reunião, fomos ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, o Dr. Claudio Lamachia, que recebeu todas as Santas Casas, com a Federação do Rio Grande do Sul
e a de São Paulo, a Confederação das Misericórdias, todos os presentes. Decidimos com a OAB reunir todas as
demais entidades públicas e privadas para debater a situação desses hospitais.
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As Santas Casas representam hoje mais de 50% de todas as internações em leitos do SUS no Brasil. Além
disso, em 900 cidades as Santas Casas são o único serviço de saúde de porta aberta pelo SUS à população. Nós
não podemos ter essas Santas Casas de Misericórdia com dificuldade, como estão.
Por isso, essa audiência pública foi importante. A Presidência da Frente Parlamentar reuniu os Deputados,
e eu quero agradecer a todos os que estiveram presentes. Quero também convocar todos, porque as Santas
Casas são um patrimônio do nosso País, estão aqui há centenas de anos. Precisamos, portanto, ter as Santas
Casas trabalhando para o nosso País e servindo a todos nós.
É esse o nosso registro, Sr. Presidente. Quero agradecer sempre o seu empenho, o seu apoio e também
o apoio desta Casa às Santas Casas de Misericórdia, que tanto servem ao nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, meu eterno Presidente. Gostaria de falar com
V.Exa. quando puder vir aqui.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado do PTB de São Paulo que defende
a PEC 300, os aposentados e os funcionários públicos, o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, nós estamos preocupados com essa história da reforma da Previdência, e eu fui buscar um
discurso meu de dezembro de 1997, quando estava em fase final aquela reforma da Previdência. O Presidente
da Câmara era Michel Temer, que chegou à Presidência da Câmara porque havia sido o Relator dessa reforma
da Previdência, inventando a tal de emenda aglutinativa.
Naquela época, nós listamos as seguradoras internacionais que se associaram a grupos brasileiros para
fazer parte da chamada “bocada” da previdência privada. Eram elas a AIG – American Internacional Group, com
o Unibanco, que já foi para o saco; a ITT Hartford, com o Icatu; a New York Insurance Life, associada ao Bamerindus, que também foi para o saco; a Liberty Mutual, ligada a Sigma, que depois também saiu do Brasil, foi
embora, chegou a ser associada à Golden Cross aqui no Brasil e depois ao Excel; a Generali, associada à Sudameris, que também foi embora, junto com o Unibanco e o Bamerindus; a Allianz, associada com o Bradesco; e a
Sul América, que foi outra associação com a Prudential e a Fidelity Investments. E depois tomei conhecimento
que a Metropolitan Life também veio para o Brasil.
Todas elas vieram para o Brasil sem nenhuma regulamentação, apenas com o parecer da AGU – Advocacia-Geral da União. Baixou-se esse parecer e permitiu-se que essas associadas a alguma seguradora brasileira
poderiam entrar no Brasil e certamente tirar proveito do povo brasileiro.
Além disso, Sr. Presidente, também naquela época foi criado um grande fundo de previdência, o Prever.
Quem eram os bancos ligados ao Prever? O Bamerindus, o Nacional e o Unibanco. Nenhum dos três existe mais.
Então, na verdade, esse é o jogo que estão querendo fazer novamente com a previdência privada. Esse
discurso aqui é de dezembro de 1997. O pior é que depois de tanto tempo continua tudo a mesma coisa. Depois de 17 anos, nós continuamos na mesma situação.
Só há uma vantagem: o autor da emenda aglutinativa que permitiu a tramitação da reforma era Michel Temer, que virou Presidente da Câmara por duas vezes e, depois disso, Presidente da República. Hoje é o Presidente.
Eu acho que o Michel se lembra, claramente, das dificuldades que ele teve para aprovar aquela reforma
que começou em 1995 e só foi aprovada em 1998, por causa da crise da Rússia. E agora, por causa da crise econômica que o Brasil vive, querem descontar em cima da Seguridade e da Previdência Social.
Com a DRU – Desvinculação de Receitas da União, estão levando 120 bilhões da Seguridade Social! Ora,
se está quebrada, por que estão tirando 120 bilhões da Seguridade Social? Eu até disse outro dia que vão todos para o inferno, e o Deputado Luiz Couto me corrigiu: “Lúcifer não vai aceitá-los lá”. Então, eles têm que ir
para outro lugar.
E nós estaremos lutando, sem dúvida nenhuma, para tentar impedir que isso se consuma porque essa
DRU vai até 2023 e vai tirar 1 trilhão de reais da Seguridade Social. E isso é o jogo desses nazistas que querem
matar os brasileiros. Obrigá-los a trabalhar até 70 anos de idade? Eu não estou entendo qual é essa conta, a
conta que, certamente, está prejudicando muito o trabalhador brasileiro, o aposentado e o pensionista, que
já estão com os seus benefícios minguados, porque não têm aumento real há muito tempo. E a jogada é esta
mesmo: nivelar todo mundo por baixo, no salário mínimo, ou até menos do que o salário mínimo, como fala
o novo Ministro da Fazenda.
Portanto, Sr. Presidente, nós estaremos aqui impedindo que se construa esse jogo da Previdência.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o nobre Governador
do PP de Santa Catarina, Deputado Esperidião Amin.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP-SC. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Neste momento relativamente inexplicável que nós estamos vivendo na Câmara, uma vez que, nesta
semana, nós temos novamente um período curto e sem deliberações, ou seja, sem o cumprimento do nosso
dever enquanto Casa Legislativa, de deliberar sobre assuntos importantes, relevantes para sociedade brasileira,
neste momento, eu quero registrar o bom exemplo que nós temos colhido, junto a entidades de classe produtivas de Santa Catarina, para fazer face à crise econômica e às suas consequências sociais que estamos a viver.
Na semana passada, tive o privilégio de participar, em Itajaí, de um evento que premiou empreendedores e empreendimentos daquela cidade que nos orgulha, juntamente com a sua vizinha Navegantes, pelo
que significa, em termos de geração de riqueza, particularmente a cidade de Itajaí, com um dinamismo da sua
gente e os dois portos, o Porto de Itajaí e o Porto de Navegantes, na busca de recuperação econômica, tanto
do Estado quanto do Brasil.
Ontem, participei da posse da nova diretoria da Associação Empresarial de Joinville, a maior cidade do
Estado de Santa Catarina, um dínamo do nosso Estado, em que nos despedimos da presidência do Sr. João
José Martinelli. Tivemos a posse do nosso querido companheiro e amigo Moacir Thomazi, que volta a assumir
a presidência da Associação Empresarial de Joinville, que, repito, é a cidade mais populosa e relevante do ponto de vista econômico e social para Santa Catarina. Ele que também preside outro modelo para o Brasil, que é
o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville.
O Deputado Celso Maldaner, que nos acompanha neste momento, sabe que essas duas regiões, o Rio
Itajaí, a Foz do Rio Itajaí e Joinville, são realmente exemplos de dinamismo. E o Corpo de Bombeiros Voluntários
de Joinville, que vai completar 125 anos de existência, é um dos grandes bons exemplos que Santa Catarina
pode oferecer ao Brasil.
Portanto, neste momento em que estamos constrangidos pela falta de pauta na nossa Casa, eu trago
alguns dos bons exemplos que a gente catarinense está a nos oferecer.
Tenho certeza de que o seu querido Estado do Espírito Santo, Sr. Presidente, também é movido por esse
dinamismo, até pelas semelhanças étnicas das populações dos nossos Estados.
Apesar de Brasília estar dando poucos bons exemplos, muito poucos, o povo brasileiro, sua capacidade
de empreender e as nossas autonomias estão suprindo essa lacuna.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, por 3 minutos.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ontem, aqueles que querem consolidar o golpe no Brasil ficaram mais uma vez em desvantagem no Senado,
na medida em que a perícia constatou que realmente a Presidenta Dilma não cometeu os crimes que foram
alegados para se instalar o processo de impeachment nesta Câmara.
Vários jornais hoje anunciaram isso. Na verdade, muitos continuam anunciando que isso não vai mudar
em nada, porque o impeachment é político, ele não é técnico, não é jurídico.
A Presidenta Dilma, se essa perícia for desrespeitada, com certeza levará esse caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Brasil precisa ficar muito atento para isso, porque ontem ficou realmente constatado aquilo que nós sempre dissemos: que há um golpe parlamentar. E esse golpe parlamentar
não quer respeitar nem a perícia técnica feita lá pelo Senado.
Então, Sr. Presidente, peço que o programa A Voz do Brasil divulgue este meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos os que nos acompanham pelos veículos de comunicação da
Casa, os jornais Folha de S.Paulo, O Estadão e Valor Econômico atestaram, em suas manchetes, que a Presidente
Dilma Rousseff não teve qualquer responsabilidade sobre as chamadas “pedaladas fiscais”, pretexto usado para
o golpe parlamentar em curso no Brasil.
Depois disso, colunistas vinculados a esse processo afirmaram que a perícia do Senado não mudará um
voto, porque o impeachment é um processo mais político do que jurídico. No entanto, esse argumento valia
apenas – ainda que parcialmente – para a admissibilidade do processo, e não para o julgamento final, presidido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal – STF.
Se isso não bastasse, a própria Líder do Governo interino, a Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo,
confessou que ninguém leva a sério as pedaladas.
Se as provas da defesa não forem suficientes para barrar o processo, Dilma levará o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Pelo PMDB do Rio Grande do Sul, o nobre Deputado Mauro Pereira.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato, na verdade, nesse último mês, nós trabalhamos muito pouco. Houve votações em apenas 1 ou 2 dias por
semana. Isso é uma vergonha, que, infelizmente, desvaloriza todos aqueles Deputados e Deputadas que são
trabalhadores e que estão querendo mostrar que valorizam os votos recebidos da sua região, da sua cidade.
Infelizmente, os bons pagam pelos ruins.
Para que V.Exas. tenham noção, os Ministérios estão todos trabalhando. Na semana passa, eu estive em
reunião com o Ministro Mendonça Filho, do Ministério da Educação; com o Ministro Gilberto Kassab, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; com o Ministro Marcelo Calero, do Ministério da Cultura; e como
Ministro Marcos Pereira, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O atendimento foi
da melhor qualidade. Estive com o pessoal da Universidade de Caxias do Sul – UCS, incluindo o Reitor Kuiava.
Fiquei aqui até sexta-feira. No gabinete do Presidente Michel Temer, fomos sempre atendidos pela Chefe de
Gabinete, a Dra. Nara.
E ontem, segunda-feira, fui recebido pelo Presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, que,
por sinal, é um excelente técnico, um excelente Presidente. Levei a ele os problemas da área habitacional da
região de Caxias do Sul, onde, infelizmente, as coisas não estão andando como deveriam. Os critérios para financiamentos estão cada vez mais rigorosos. Fui levar a preocupação que o Sindicato da Construção Civil de
Caxias do Sul, através do seu Presidente, o Volnei Sebben, trouxe para mim.
Hoje de manhã, tivemos um café da manhã com a direção dos lotéricos do Brasil, juntamente com o Presidente Gilberto Occhi, para tratar das conquistas que conseguimos para os lotéricos, para o dia a dia dos lotéricos.
Então, no Brasil, os Ministérios estão trabalhando. Infelizmente, onde está havendo um problema muito
sério é aqui na Câmara dos Deputados, e todos deveriam estar lutando para melhorar a imagem desta Casa.
Mas espero que, se aqui não tomarem uma decisão séria, o Supremo Tribunal Federal tome. Depois reclamam
do Supremo, mas o Supremo acaba tendo que intervir nesta Casa, porque é brincadeira trabalhar só um dia
por semana.
Eu gostaria de parabenizar, mais uma vez, Presidente Carlos Manato, a Operação Lava-Jato. Vejam bem,
eu imaginava que já havia visto aqui tudo quanto é tipo de corrupção. Mas a última que eu vi foi a do então
Ministro do Planejamento Paulo Bernardo, que, juntamente com o Eduardo Gabas, simplesmente assaltaram
os funcionários públicos que buscavam financiamento para pagar suas contas.
O PT, o PSOL e todos aqueles que apoiam o PT são cúmplices. Que bom que os 367 Deputados votaram
a favor do impeachment e que os Senadores acataram! Nós temos, sim, que tirar essa turma do Planalto. E tiraremos. Esperamos concretizar isso no Senado.
Eles não respeitaram nem os servidores públicos. Roubaram os servidores públicos federais. Imaginem
quem estava administrando o nosso País? E ainda por cima vêm querer dizer que isso, que aquilo, que a Dilma
está certa. Não! As pedaladas aconteceram, a única coisa que não tinha o DNA dela, o dedo dela. Mas ela que
era a Presidente da República, foi ela que colocou esses Ministros corruptos que simplesmente acabaram com
o que nós tínhamos: a esperança.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Enquanto o Deputado Cabo Sabino se dirige à tribuna, concedo a
palavra por 1 minuto ao Deputado Aliel Machado.
O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente, quero deixar aqui minha moção de repúdio pela brincadeira, pela ineficiência do Presidente interino desta Casa. Ele brinca com a Nação brasileira. Uma pessoa incapacitada para coordenar os trabalhos desta
Casa, ele coloca em xeque todo um trabalho num momento de crise política e econômica deste País, fazendo
com que todos os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas paguem pela sua ineficiência e incapacidade de gestão
na Presidência desta Casa.
Se ele tiver o mínimo de moralidade e vergonha na cara, ele renunciará ao mandato e vai parar de fazer
brincadeira com a Nação brasileira, que é o que ele fez nesse último final de semana e o que vem fazendo desde que assumiu interinamente o comando desta Casa.
Não votei naquele senhor, e jamais votaria, pela incapacidade e, principalmente, pela brincadeira que
ele faz com a Nação brasileira.
Fora, Waldir Maranhão!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Agradeço ao Deputado Cabo Sabino, sempre muito gentil com
esta Presidência.
V.Exa., que é do PR do Ceará, dispõe de até 3 minutos na tribuna.
O SR. CABO SABINO (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
telespectadores da TV Câmara, internautas e ouvintes da Rádio Câmara, semana antepassada, fiz um pronunciamento aqui em que critiquei a maneira como estão sendo conduzidas as delações premiadas.
Quero deixar claro que não sou contra as delações premiadas, pelo contrário. As delações premiadas
têm sido um instrumento para que possamos conhecer as falcatruas que foram feitas em todo o País, principalmente por gestores.
Sou contra as delações premiadas que estão sendo, muitas vezes, colocadas como confissões premiadas,
como é o caso do cearense Sérgio Machado.
Foi noticiado que ele repassou 100 milhões de reais, mas vai devolver aos cofres público apenas 75 milhões,
e ainda parcelados, e não vai passar um dia sequer na cadeia – um dia sequer! De 20 anos de pena, vai cumprir
2 anos e 3 meses na sua megamansão, às margens da praia na capital cearense, porque fez delação premiada.
Se a sua delação não resultar em fatos concretos, reais, se não houver prisão das pessoas que ele delatou
e afirmou terem participado de atos delituosos contra a Nação brasileira, que delação é essa? É uma confissão
premiada. Ele apenas está recebendo o bônus de uma confissão.
Eu acho que as delações deveriam ser homologadas somente após a concretização das provas, somente após haver indícios e condições de as pessoas delatadas serem presas. Estamos vendo muitas confissões
premiadas.
A Lava-Jato não é apenas do Judiciário, não é do juiz Moro. Hoje, ela é um patrimônio do povo brasileiro e tem que continuar. Ela deve revelar até o fim as entranhas da podridão dos gestores que roubam a nossa
Nação. No entanto, não pode haver impunidade. Causa-nos estranheza porque há quem roube um celular e
passe 2 anos na cadeia, em uma cadeia em que cabem 4, mas há 16. O indivíduo rouba 100 milhões e vai para
uma mansão!
Sr. Presidente, não há como não nos indignarmos. Isso não é normal. Não há um preso, sequer um mandado de condução coercitiva dos que ele delatou. Paira uma dúvida sobre a Nação brasileira. Foi uma delação
premiada ou uma confissão premiada? Não entendemos também quando lemos nos jornais que o filho de
Sérgio Machado vai devolver 1,2 bilhão de um fundo irrigado pelo dinheiro do povo brasileiro.
Pergunta-se por que ele roubou 100 milhões e vai devolver 75 milhões. Há pai de família que trabalha a
vida inteira honestamente e nunca viu 25 milhões. No entanto, um bandido desses, além de ficar preso na sua
casa, ainda vai devolver apenas 75 milhões.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Passo a palavra ao Deputado Carlos Gaguim.
Enquanto S.Exa. sobe à tribuna, concedo a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ceará e o País perderam, na última sexta-feira, um dos mais conceituados empreendedores do País,
com projeção internacional, assim qualificado pela conceituada revista Forbes, que o aponta, em recente pesquisa, como detentor de expressivo potencial financeiro – em derredor de 8,7 bilhões – entre aqueles que aqui
constroem, através de empresas conceituadas, notáveis empreendimentos ligados à área industrial, na esfera
de massas alimentícias.
Tive o privilégio de conhecê-lo, nos primórdios de suas atívidades, ao lado de seu pai, então iniciante
na pequena indústria de biscoitos e bolacha que foi redimensionada em portentoso império fabril, à que se
somaram outras atividades de larga monta.
A sua evidência como homem de visão fê-lo tornar-se colaborador de instituições acadêmicas, patroneando prêmios literários, numa visão estimuladora de vocações latentes, que serviram de apoio a eventos
culturais anualmente levados a efeito em nossa atividade intelectual.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
Vamos divulgar no programa A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ceará e o País perderam, na última sexta-feira, um dos mais conceituados empreendedores do País, com projeção internacional, assim qualificado pela conceituada revista
Forbes, apontando-o em recente pesquisa como detentor de expressivo potencial financeiro – em derredor
de 8,7 bilhões – entre aqueles que aqui constroem, através de empresas conceituadas, potenciais empreendimentos ligados à área industrial, na esfera de massas alimentícias.
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Tive o privilégio de conhecê-lo nos primórdios de suas atividades, ao lado do pai, o português de nascimento M. Dias Branco, então iniciante de pequena indústria de biscoitos e bolacha, redimensionada em portentoso império fabril, a que se somaram outras atividades de larga monta.
A sua evidência como homem de visão fê-lo tornar-se colaborador de instituições acadêmicas, patroneando prêmios literários, numa visão estimuladora de vocações latentes, que serviram de apoio a eventos
culturais, anualmente levados a efeito em nossa atividade intelectual.
Muitas das minhas iniciativas parlamentares valeram como testemunhos de aplausos de que Ivens Dias
Branco se incumbiu, sobretudo quando, no debate Constituinte, encabecei emenda da qual se originou o Fundo Constitucional do Nordeste – FNE, hoje potencializado em 16 bilhões de reais, geridos pelo nosso Banco
do Nordeste – BNB.
A sua esposa, Consuelo, originária do Município de Quixeramobim, foi a grande inspiradora de seus
empreendimentos, ao lado dos filhos. Ele foi vocacionado também para as iniciativas do grupo econômico,
sediado em nosso Estado, com compartilhamento de competente equipe de colaboradores, tendo à frente o
Vice‑Presidente da empresa Geraldo Luciano.
Condutor de arrojadas cometimentos de aceitação nacional, 2 anos atrás lançou um livro autobiográfico,
incorporando testemunhos de muitos que acompanharam a sua marcante trajetória no cenário empresarial
de nossa Nação, e em outras, como Portugal, origem de sua família paterna.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Ceará pranteia, por tudo isso, o desaparecimento de um cidadão honrado, que erigiu um império industrial, graças à sua incomparável visão, direcionada para o crescimento do
Nordeste e para a expansão do próprio País, sendo ele, portanto, considerado como incrementador de nossa
expansão econômico-financeira.
Mesmo com a crise que se abate sobre o País, na presente conjuntura, ele jamais deixou de ser um otimista, apontando como transitória essa fase tormentosa, que nos angustia, em meio à perplexidade prevalecente entre nós.
Com tais considerações, realço Ivens Dias Branco como personalidade de escol, responsável por relevantes serviços prestados ao nosso desenvolvimento econômico-social.
O seu exemplo de tenacidade torná-lo-á lembrado pela atual e as gerações porvindouras.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Nobre Governador Carlos Henrique Gaguim, do PTN de Tocantins,
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PTN-TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres pares, ocupo esta tribuna para falar novamente da obra da BR‑153 em Tocantins. Essa obra foi privatizada e está a
cargo do Grupo Queiroz Galvão, cujas empresas, infelizmente, estão sendo investigadas na Operação Lava‑Jato.
Nós estamos tentando fazer com que o Governo, através do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, encontre uma solução para esse caso e que a obra
possa ser repassada para outro grupo. O que não pode acontecer é ficar paralisada uma obra de fundamental
importância para o meu Estado do Tocantins, uma obra que vai alavancar o desenvolvimento do País.
Essa é uma obra de quase 650 quilômetros. A primeira etapa terá 350 quilômetros. É uma obra privatizada, sendo que já há grupos interessados em fazê-la. É só repassar ou cancelar o contrato ou fazer outra concorrência, para que obra continue.
O planejamento foi feito, e a obra foi lançada. A Galvão Engenharia contratou funcionários, que fizeram
cursos. No entanto, hoje mesmo está nos jornais lá do nosso Estado que mais de 600 funcionários foram demitidos. Foi gerada uma expectativa para o meu Estado do Tocantins com relação a essa obra importante para o
desenvolvimento do País. Mas, infelizmente, já vai fazer 1 ano que a obra está parada.
O povo está nos cobrando. Neste fim de semana, estive visitando várias cidades do meu Estado de Tocantins, e a população está nos cobrando isso. Então, faço um apelo ao Ministro dos Transportes, reivindicando,
com urgência, o desenrolar dessa obra, porque a população quer que ela aconteça.
Há também, Sr. Presidente, as emendas dos Parlamentares novos que prometemos a todas as Prefeituras do País e que os Prefeitos estão nos cobrando. Mas a não liberação dessas emendas não é culpa nossa; foi o
Governo passado que não as liberou. Talvez tenha havido culpa de muitos Prefeitos. Mas foi o Governo passado
que não liberou a maioria dos recursos. Então, vamos estar vigilantes, cobrando essas emendas.
Gostaria que as minhas palavras fossem registradas nos Anais desta Casa e divulgadas pelo programa A
Voz do Brasil, porque as emendas dos novos Parlamentares são um compromisso feito com todos os Prefeitos,
com toda a nossa população – que está nos cobrando, e com razão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer
um registro aos nobres colegas Parlamentares.
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Neste momento, no Auditório Nereu Ramos, está sendo realizado o Seminário Internacional Brasil-Holanda
– Modelos Inovadores em Logística, que trata de logística. Lembro a todos que Holanda tem o maior avanço tecnológico do mundo na área de infraestrutura, principalmente na área de portos e, em especial, vias navegáveis.
Todos os colegas estão convidados.
O seminário já está em andamento e conta com a presença de vários palestrantes holandeses e brasileiros da área da infraestrutura nacional.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Está feito o convite, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Vinicius Carvalho.
O SR. VINICIUS CARVALHO (PRB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a revista Veja traz uma matéria intitulada CPI do Achaque, que trata da CPI do CARF, segundo a qual o Vice-Presidente da Comissão, o Deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, havia declarado, em entrevista ao
jornal O Globo, que um membro da CPI havia cobrado a propina de 1 milhão de reais de um empresário para
não convocá-lo para depor.
Eu, que faço parte da CPI do CARF, solicito ao nobre Deputado que diga quem é o Parlamentar membro
da Comissão que está usando desses meios para achacar as empresas que vêm sendo convocadas.
Não obstante isso, têm sido colocados, na pauta da CPI, muitos requerimentos com nomes de pessoas
e empresas que nem sequer são investigadas pela Operação Zelotes especificamente sobre o objeto da CPI
do CARF.
Então, solicito neste plenário, de público, que o Deputado Hildo Rocha nomine o Deputado que está
achacando pessoas, porque eu faço parte dessa Comissão e não aceito ser colocado na vala comum.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Deputado Afonso Motta, muito obrigado por ser sempre muito
educado com esta Presidência.
V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Carlos Manato, é
sempre uma honra usar da palavra sob a presidência de V.Exa..
Sras. e Srs. Parlamentares, funcionários desta Casa, nós hoje recebemos uma comitiva do Município de
Pinheiro Machado, que fica na região da Campanha, no Estado do Rio Grande do Sul.
Neste momento dramático que vive a política nacional, neste momento dramático que vive esta Casa e
o Parlamento, eu vou me valer do significado e da inspiração do nome desse Município – Pinheiro Machado
– para homenagear sua comitiva que vem aqui em busca de recursos e para fazer o registro sobre um grande
homem público deste País, o Senador vitalício Pinheiro Machado.
Pinheiro Machado, aos 16 anos de idade, lá na República Velha, alistou-se na Guerra do Paraguai sem o
conhecimento de seus familiares. Ele lutou na guerra e foi um grande republicano, um grande homem público,
acabando por receber a honraria de participar do Senado da República.
Naquele momento de turbulência – não menos diferente do que este que estamos vivendo na atualidade,
também de grande turbulência e dramaticidade –, ficou célebre uma frase do Pinheiro Machado. Quando uma
multidão se aproximou do seu coche, uma carruagem puxada a cavalos, no Rio de Janeiro, o Pinheiro Machado
disse ao cocheiro que fosse nem tão depressa que parecesse medo nem tão devagar que parecesse afronta.
Essa é uma frase que cabe bem nesta hora, em que há um questionamento generalizado sobre a participação dos homens públicos na vida nacional e na atividade política.
Pinheiro Machado foi um grande rio-grandense, um homem que honrou o Brasil.
Eu tenho certeza de que hoje o grande desafio deste Parlamento é distensionar o ambiente, é criar um
ambiente positivo apesar de todas as dificuldades, para que possamos superar este momento de grande desafio da vida nacional.
Mas, como não há pauta, nós não estamos compreendendo direito qual é a nossa missão, a nossa responsabilidade. Por isso, como se fazia na época da censura, da ditadura – quando nós escolhíamos um tema
para trazer à tribuna –, eu hoje escolhi como tema, Deputado Afonso Hamm, alguém de Pinheiro Machado, de
uma região onde V.Exa. tem grande participação e é liderança importante.
Portanto, venho à tribuna para valorizar um grande homem público da República Velha do nosso País,
o Senador Pinheiro Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Afonso Hamm, por 1 minuto.
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O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste tempo que me cabe,
eu queria manifestar a indignação que toma conta do Brasil com o posicionamento da nossa Câmara Federal
referente às atividades parlamentares. É um absurdo que, na semana passada, nós tenhamos tido apenas 2
dias de trabalho.
Reconhecemos a importância dos festejos de São João, que são relevantes. Mas, sobre esta semana, houve cinco comunicados oficiais, todos eles se contradizendo: não sabem se convocam ou não convocam sessão,
se há ou não há sessão. Aí não há sessão deliberativa. Isso é um absurdo!
É por isso que o Presidente que está em exercício, o Deputado Maranhão, não merece estar na Presidência desta Casa.
Solicito a divulgação deste pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado. Seu pronunciamento será divulgado pelo programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Altineu Côrtes, do PMDB
do Rio de Janeiro. S.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma que outros colegas, eu também quero aqui registrar o meu repúdio pela atitude irresponsável que
o Deputado Waldir Maranhão tomou nesses últimos dias. O povo brasileiro paga a conta por isso.
Os Deputados não trabalham porque o Presidente em exercício da Câmara dos Deputados não convoca sessões deliberativas. Isso é um verdadeiro absurdo neste momento. O Deputado Waldir Maranhão deveria se envergonhar por ter marcado e remarcado sessões durante o fim de semana que passou. Com isso, nós
não podemos trabalhar. Estamos aqui recebendo o nosso salário, mas não podemos deliberar sobre matérias
muito importantes para o Brasil.
Então, eu quero registrar o meu repúdio ao Deputado Waldir Maranhão. No momento em que ele se sentar nessa cadeira da presidência – se tiver coragem –, eu vou dizer isso tudo isso olhando para os seus olhos.
Eu acho que essa é a vontade de muitos colegas Deputados.
Mas, Sr. Presidente, eu quero trazer rapidamente outros assuntos aqui. Registro, por exemplo, a fala do
Deputado Vinicius Carvalho sobre o que aconteceu com relação à CPI do CARF: a denúncia de que um Deputado supostamente teria pedido uma propina de 1 milhão de reais. Nós esperamos que tal fato seja esclarecido
e que, se estiver acontecendo, o Deputado Hildo Rocha traga o nome do Deputado que está usando a CPI do
CARF para achacar alguém. Isso é inadmissível!
Na CPI do CARF, eu fui autor de requerimentos de convocação de grandes poderosos do setor financeiro
e do setor bancário no Brasil. Convoquei o André Esteves, um personagem da política brasileira que foi preso junto com o então Senador Delcídio do Amaral; convoquei os Presidentes do Bradesco, do Santander e do
Banco Safra. Então, eu apresentei nomes fortes à Comissão.
Não pode pairar dúvidas sobre nenhum membro da CPI do CARF. Esperamos, portanto, que isso seja
esclarecido.
Sr. Presidente, eu também quero dizer que foi pego pela Polícia Federal, nessa última operação em São
Paulo, um peixe grande: o Sr. Ricardo Magro. Ele foi preso por envolvimento com a questão do POSTALIS, com
a questão da Universidade Gama Filho, com aquela quadrilha que fraudou os fundos de pensão.
Mas não é esse o esquema do Sr. Ricardo Magro. Ele é um velho conhecido do setor de combustível, um
sonegador de impostos, alguém que recebeu do Governo Benedita da Silva, no Rio de Janeiro, autorização
para distribuir combustíveis sem pagar impostos. Foi uma autorização especial, por meio da qual ele deixava
de pagar 30% de imposto, o que deu ao Estado um prejuízo de, estimo, mais de 5 bilhões de reais.
Esse homem, o Ricardo Magro, responsável pelo setor de combustíveis é um peixe grande. Ele mora em
Miami e responde a diversos processos de sonegação fiscal, de não recolhimento de impostos. No Estado do
Rio de Janeiro, ele tinha um regime diferenciado para distribuição de combustível, ele tinha isenção para o pagamento de ICMS, tinha 30% de isenção de impostos. Portanto, durante esses anos, eu tenho certeza de que
mais de 5 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro.
Esse personagem, que todo o mundo sabe que é o grande poderoso do ramo de combustíveis, hoje foi
pego por envolvimento em outra quadrilha: a quadrilha que fraudou os fundos de pensão e que está envolvida na questão das universidades no Rio de Janeiro.
A Polícia Federal sabe que deve ouvir este nome, o Ricardo Magro. Ela deve investigá-lo a fundo, porque
ele deu muito prejuízo ao Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Zé Carlos, por 1 minuto.
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O SR. ZÉ CARLOS (PT-MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero aproveitar a oportunidade
para parabenizar o Município de Arari, que completa 152 anos de emancipação política.
Arari, no Maranhão, é conhecido pela preservação da cultura maranhense e por realizar grandes festas,
como a Festa de Nossa Senhora das Graças e a Festa da Melancia.
Eu quero aqui, na pessoa de uma jovem liderança local, o Jessé, que tem mobilizado a sociedade jovem
do Município para a preservação da cultura, para o esporte e para a formação de grandes lideranças, parabenizar toda a comunidade arariense.
Parabéns, Arari, pelos 152 anos de existência! O povo arariense está em festa. Parabéns a toda a gestão
municipal e todos aqueles que colaboram para que Arari seja sempre próspero, recebendo, principalmente
no esporte, um apoio grande do nosso mandato e dessa grande liderança, o companheiro chamado Jessé!
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Sou eu que agradeço, Deputado Zé Carlos.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar os meus parabéns a toda a comunidade do Município de Arari, no Estado do Maranhão, que completa 152 anos de emancipação política.
Arari, com seu povo alegre e trabalhador e com grandes lideranças políticas, é conhecida nacionalmente
pelos seus festejos. Destaco aqui a Festa de Nossa Senhora das Graças e a Festa da Melancia.
Portanto, Sr. Presidente, em nome de Jessé, grande liderança jovem do Município, que está irmanado
com este Deputado em promover o esporte e a formação de lideranças jovens, quero parabenizar todos os
ararienses pela comemoração de mais um ano de existência de Arari.
Peço que a minha fala seja divulgada pelas redes de comunicação desta Casa e pelo programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Caetano. S.Exa. dispõe de
3 minutos na tribuna.
O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Carlos Manato, Sras. e Srs. Deputados,
eu queria trazer aqui um debate importante. Nós estamos vendo que a crise mundial se acirra especialmente agora, com o advento do problema que aconteceu com o Reino Unido, que diz respeito a toda a Europa e,
consequentemente, repercute no mundo inteiro, em todos os lugares.
Também aqui no Brasil, a crise se acirra cada vez mais. E nós sabemos que, neste momento de crise, é
preciso buscar uma forma concreta de proteger aqueles que mais necessitam, especialmente o povo do Bolsa
Família, o povo do Minha Casa, Minha Vida, o povo mais necessitado do nosso País.
Quando é época de eleição, os Deputados, Senadores, Governadores, Prefeitos e Vereadores vão à casa
do povo buscar votos. Mas é preciso que aqui também se defenda esse próprio povo.
Eu estou vendo ameaças de cortes na saúde, na educação e no Bolsa Família, ameaças de se parar com
o Programa Minha Casa, Minha Vida. Eu discordo profundamente disso. Faremos uma reação aqui, neste Parlamento brasileiro, para que isso não venha a acontecer. Mais do que isso, nós temos que aprimorar e melhorar
o Bolsa Família e humanizar mais os projetos do Minha Casa, Minha Vida.
Eu tenho visitado diversos conjuntos habitacionais, especialmente na cidade de Camaçari, no Estado da
Bahia. Olhe, Sr. Presidente, que a população está feliz com o seu imóvel! Mas, em muitos locais, faltam postos
médicos, faltam escolas, falta segurança e falta transporte coletivo. A população foi deslocada da periferia das
cidades para esses conjuntos habitacionais. E muitos desses conjuntos ainda não foram totalmente humanizados no sentido de atender a essa população que tanto necessita.
Inclusive, eu pedi uma audiência com o Ministro das Cidades, para que nós possamos discutir essas questões e buscar uma saída concreta, não deixando um programa tão bonito se acabar nem deixando a população
entregue à própria sorte, Sr. Presidente.
Aqui, neste Parlamento brasileiro, nós não podemos aceitar que haja cortes no Bolsa Família. O Minha
Casa, Minha Vida não pode parar! Não pode haver cortes na educação e muito menos na saúde pública brasileira!
É preciso que se aumentem imediatamente, Sr. Presidente, as ofertas de exames. São muitas as pessoas nos Municípios que ficam meses e meses nas filas para fazer exames, mas não conseguem. São muitas as
famílias que ficam nas filas para conseguir uma cirurgia, um tratamento especializado de média ou alta complexidade, mas não conseguem.
Portanto, independentemente de partido político ou de ideologia, nós precisamos, sim, nos unir aqui
neste Parlamento, para beneficiar as políticas sociais e o povo.
É preciso que haja recursos para a pequena e microempresa, para movimentar e aquecer a economia,
gerando emprego e renda para o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Celso Maldaner, do PMDB
de Santa Catarina. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais colegas Parlamentares, eu venho à tribuna neste momento para também dividir com os demais colegas Parlamentares a
minha indignação com uma situação que nós estamos vivendo, com matérias importantes para aprovarmos
aqui na Casa, como as dos fundos de pensão e do teto máximo do funcionalismo.
Temos que colaborar com o nosso País, para que ele possa dar a volta por cima e retomar o desenvolvimento econômico e social e a geração de emprego. Mas nós vamos ficar praticamente 13 dias sem votar nada. Só
votamos uma medida provisória na semana passada, a da aviação civil, e esta semana não haverá Ordem do Dia.
Nós estamos aqui em Brasília. Mas eu acho que nem quórum vai haver, porque quem não vem não ganha
falta. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Por isso, deixo registrado o meu repúdio por essa decisão que foi tomada.
Nada se vota sem Ordem do Dia. Eu acho que os Líderes teriam que se reunir e decidir pautar ao menos
alguma matéria para ser votada aqui no plenário da Casa.
Como o nosso colega, o ex-Governador Esperidião Amin, há pouco falou dos bons exemplos de Santa
Catarina, eu cito mais um bom exemplo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina tinha 100 milhões de reais
aplicados no banco Bradesco. Agora esses 100 milhões de reais estão sendo destinados a todos os hospitais
filantrópicos de Santa Catarina. Quase 80% da população de Santa Catarina depende dos hospitais filantrópicos, que, em função dos baixos valores da Tabela SUS, estão praticamente falindo. Mas agora eles vão ganhar
agora uma injeção de recursos de 100 milhões de reais.
Por que nós não copiamos esse exemplo? Estamos aqui com 400 milhões de reais na conta. Está certo
que esse é um dinheiro da Câmara Federal. Mas, em vez de construirmos mais um anexo neste momento, o que
não é oportuno, por que nós não pegamos esse dinheiro e aprovamos que ele seja destinado para os hospitais
filantrópicos, para as Santas Casas, enfim, para ajudar a melhorar a saúde do povo brasileiro?
Esta é a minha opinião. Isso seria um gesto concreto, que iria melhorar a autoestima dos Parlamentares,
melhorar a visão que o povo tem do Congresso Nacional. Temos o dinheiro aqui. E construir mais um prédio
agora, neste momento, não é oportuno.
Então, esse é o apelo que eu quero fazer para a Direção da Casa. Gostaria de sensibilizar os Líderes de
todos os partidos para o fato de que não é oportuno, neste momento, investirmos 360 milhões de reais na
construção desse anexo. E já iniciaram a sondagem do solo.
O Deputado Waldir Maranhão, que é o Presidente interino da Casa, nem sabe disso. Foi uma decisão tomada pela Diretoria e aprovada pela Câmara. Mas eu acho que seria bom se esse dinheiro fosse aplicado na
saúde do provo brasileiro.
Portanto, teríamos que rever essa posição. Eu não acho oportuno que seja construído agora mais um
anexo para a Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Fraga, por 1 minuto, enquanto o Deputado Luiz Couto se dirige à tribuna.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria apenas pedir ao
Presidente interino desta Casa, Waldir Maranhão, que não cometa com relação à CPI da Lei Rouanet o mesmo
equívoco que cometeu com relação à CPI da UNE.
Hoje a Polícia Federal prendeu 14 pessoas envolvidas num desvio de 180 bilhões de reais – e isso é o
início –, o que mostra o mau uso dos recursos oriundos da Lei Rouanet.
Portanto, agora está mais do que provado que é necessário aprovar o nosso requerimento de instalação
da CPI da Lei Rouanet. Eu espero que aqueles Parlamentares que se posicionaram contra essa instalação agora
assumam que estão defendendo bandidos que precisam ir para a cadeia por terem roubado dinheiro do povo.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Vicentinho Júnior, por 1 minuto.
O SR. VICENTINHO JÚNIOR (PR-TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero registrar que hoje
apresentei um requerimento de voto de pesar pelo falecimento do amigo Joaquim Umbelino Araújo, de Porto
Nacional, conhecido como “Conterrâneo da Feira”.
A família e os amigos estão muito entristecidos. Eu também fico triste por saber que o meu amigo “Conterrâneo”, um lutador e empresário do Mercado Municipal, não poderá ver o belo Mercado Municipal que Porto
Nacional passará a ter daqui a alguns dias. Esse era um sonho que ele tanto discutia conosco, a classe política
daquele Município do Estado de Tocantins. Mas, lá do céu, ele certamente estará torcendo para que tudo aconteça, com a alegria que sempre demonstrou no seu jeito peculiar de ser.
Então, registro os meus sentimentos e o voto de pesar à família do meu amigo “Conterrâneo da Feira”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Couto, por 3 minutos.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o compromisso com os direitos humanos aglutina hoje uma vasta gama de setores organizados, desde os
veteranos que lutam pela anistia política e os perseguidos pela ditadura militar, até os jovens militantes que
combatem as violações na Internet, passando por todas as gerações de direitos, que incluem mulheres, negros,
índios, comunidades LGBT, trabalhadores rurais, população carcerária, etc. Somados, esses setores alcançam
parte significativa da população. São formadores de opinião com grande capacidade multiplicadora.
Neste Governo atual, o Governo ilegítimo, a segurança dos direitos humanos encontra-se ameada e
desfalecida. Defensores de direitos humanos continuam sendo ameaçados, perseguidos e mortos. É preciso
avançar no estabelecimento de uma estrutura de garantia da vida e de segurança dos defensores dos direitos
humanos ameaçados. Em razão da defesa desses direitos, muitos defensores encontram-se ameaçados e prejudicados no seu direito de ir e vir e de exercer suas atividades normais.
O alerta que o dossiê da ONU fez para o nosso País deve servir como ponto de reflexão e de ação, para
enfrentarmos, com firmeza, dedicação e sem medo, os problemas ali relatados. As desigualdades sociais ainda
são enormes, apesar de todas as ações que os Governos Lula e Dilma realizaram para enfrentá-las, com políticas de inclusão, de geração de emprego e de distribuição de renda.
O que nos chama mais a atenção no dossiê da ONU são as referências à corrupção, à tortura, ao racismo
e à violência institucionalizada. Com relação à corrupção, presente hoje na política, no Judiciário, nos sistemas prisional e policial, ela só poderá ser enfrentada com o combate permanente à impunidade, à indústria
de propina e de extorsão.
A tortura no sistema prisional brasileiro, as chacinas constantemente praticadas em nosso País, a ação
dos grupos de extermínios e a violência institucionalizada são chagas que devem merecer um combate permanente. O racismo é outra chaga que precisa ser enfrentada.
Sr. Presidente, diante desse golpe, nós não podemos aceitar o anúncio, através de portaria do Ministério
da Justiça, pelo novo Ministro Alexandre de Moraes de que todos os atos administrativos relativos a direitos
humanos estarão paralisados por 90 dias! Isso traz um retrocesso e paralisa nossas ações em direitos humanos
quando várias denúncias estão acontecendo.
Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse dado lido e que tivesse a devida publicidade nos
meios de comunicação desta Casa, inclusive no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o compromisso com os direitos humanos aglutina hoje uma vasta
gama de setores organizados, desde os veteranos que lutam pela anistia política e os perseguidos pela ditadura militar, até os jovens militantes que combatem as violações na Internet, passando por todas as gerações
de direitos, que incluem mulheres, negros, índios, comunidade GBLT, trabalhadores rurais, população carcerária, etc. Somados, esses setores alcançam parte significativa da população. São formadores de opinião com
grande capacidade multiplicadora.
Neste Governo, a segurança dos direitos humanos encontra-se ameada e desfalecida. Defensores de direitos humanos continuam sendo ameaçados, perseguidos e mortos. É preciso avançar no estabelecimento de
uma estrutura de garantia da vida e de segurança dos defensores dos direitos humanos ameaçados. Em razão
da defesa desses direitos, muitos defensores encontram-se ameaçados e prejudicados no seu direito de ir e vir
e de exercer suas atividades normais.
O alerta que o dossiê da ONU fez para o nosso País deve servir como ponto de reflexão e de ação, para
enfrentarmos, com firmeza, dedicação e sem medo, os problemas ali relatados. As desigualdades sociais ainda
são enormes, apesar de todas as ações que os Governos Lula/Dilma realizaram para enfrentá-las, com políticas
de inclusão, de geração de emprego e de distribuição de renda.
O que nos chama mais a atenção no dossiê da ONU são as referências à corrupção, à tortura, ao racismo
e à violência institucionalizada. Com relação à corrupção, presente hoje na política, no Judiciário, nos sistemas prisional e policial, ela só poderá ser enfrentada com o combate permanente à impunidade, à indústria
de propina e de extorsão.
A tortura no sistema prisional brasileiro, as chacinas constantes praticadas em nosso País, a ação dos grupos de extermínios e a violência institucionalizada são chagas que devem merecer um combate permanente.
O racismo é outra chaga que precisa ser enfrentada.
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Agora, o golpe institucional e político é uma chaga contra a qual devemos lutar e que devemos combater, pois devemos estar sempre presentes a viver pela democracia, pelo direito de fazer a política honesta, pelo
direito de votar e ver o nosso representante honesto completar o seu mandato com garra e fibra.
O resultado pós-golpe sempre será negativo. O Brasil está sofrendo as consequências do engano e da
falcatrua política. Vimos, em jornais confiáveis, que o Governo golpista de Michel Temer encontra-se fazendo
monitoramento dos movimentos sociais e do Partido dos Trabalhadores através de um aparato típico do Serviço Nacional de Informações – SNI.
Há denúncias graves, como o anúncio, através de portaria do Ministério da Justiça, pelo novo Ministro
Alexandre Morais de que todos os atos administrativos em matéria de direitos humanos estarão paralisados por
90 dias. Isso traz o retrocesso e paralisa as nossas ações em direitos humanos, área em que há denúncias graves.
Os seminários trazem a informação de qual é a situação dos Estados em matéria de denúncias. Há até mesmo
certa dificuldade de as equipes especializadas em direitos humanos acompanharem de perto tais situações.
Se este Governo continuar no poder, preparem-se para o caos social em que o nosso País vai entrar. Perseguições e mortes, como aquela chacina recente do Mato Grosso do Sul, em que se matou um índio e deixaram vários feridos à bala, serão o terror dos próximos anos.
Este Governo golpista é totalmente intolerante, fascista e violento. Exemplo claro disso são os projetos
que eles apoiam e estão almejando, como os da liberação de armas, da maioridade penal, do entreguíssimo
do pré-sal e da perseguição aos movimentos sociais.
Doa a quem doer, faça-se o que fizer, Dilma precisa voltar ao poder, e os nossos direitos humanos precisam ser recuperados imediatamente.
Aliás, Michel Temer, faça um único favor para o Brasil: devolva o que você tomou e sabe que tomou por
meio de um golpe, que foi a Presidência da República! Deixe o povo conduzir o País como lhe é de direito, pelo
direito ao voto, pelo direito à vida, e vida em abundância.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Benjamin Maranhão.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (SD-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o próximo
orador vai à tribuna, só quero fazer um registro da ação tomada pelo Presidente Michel Temer e pelo Ministro
da Agricultura de liberar as importações do feijão.
A população brasileira como um todo, do Norte ao Sul do País, estava padecendo com o preço desse
produto essencial. Havia uma especulação gigantesca: um quilo de feijão chegou a custar 10 ou 12 reais, causando realmente grande sofrimento, principalmente para as famílias mais carentes, fazendo com que as pessoas fossem privadas de um prato que é essencial na alimentação do brasileiro.
Então, numa ação firme do Presidente Michel Temer, como tem sido a condução da economia do País,
esse novo Governo fez com que fossem liberadas as importações de feijão, para que se acabe com essa especulação e que nós possamos fazer com que as famílias tenham acesso a um produto que é essencial.
Esse era o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Vitor Valim, por 1 minuto.
O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, infelizmente
eu tenho relatado bastante, aqui da tribuna desta Casa, sobre a insegurança em que se encontra o meu Estado
do Ceará. O crime organizado está tomando conta do Estado e comandando os presídios, de onde coordena
ataques a delegacias, à sede da Secretaria de Justiça.
Eu cheguei a ser ameaçado por esse crime organizado através de carta e música. Também o próprio Governador foi ameaçado. E agora a moda da bandidagem é fazer um acordo de paz entre eles. Ou seja, os bandidos não aceitam mais que haja assaltos em determinadas áreas da cidade.
Recentemente, em Sobral, que fica a 224 quilômetros de Fortaleza, eles – o Comando Vermelho e o PCC
– fizeram uma grande passeata sobre esse acordo de paz e saíram comemorando pelas ruas da cidade.
A que ponto chegaram o nosso Secretário de Segurança e o Governador, que não dão uma resposta à
sociedade, enquanto o nosso direito de ir e vir está sendo cerceado pela bandidagem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Fábio Sousa, do PSDB de Goiás. S.Exa.
dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. FÁBIO SOUSA (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa está vivendo alguns
dias interessantes negativamente falando.
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Desde o afastamento do Presidente da Casa, Eduardo Cunha, e em função de todos os motivos que levaram isso a acontecer, assumiu a Presidência um cidadão, um Deputado Federal que me parece já estar no
seu terceiro mandato, que assusta esta Casa pelo seu despreparo, pela sua falta de compromisso e pelo seu
comportamento para com os demais Deputados e também o Brasil.
Esta Casa, que já foi presidida por vultos nacionais como Nereu Ramos, Nelson Marchezan, Carlos Luz e
Ulysses Guimarães, agora é presidida pelo Deputado Waldir Maranhão, mesmo que de forma interina. Trata-se
de um Deputado que assina a anulação de algo que foi aprovado pelo próprio Congresso, pela grande maioria
da Câmara dos Deputados, e depois “desassina”. Trata-se de um Deputado que convoca uma sessão e depois
desconvoca; convoca de novo e depois desconvoca; e convoca mais uma vez, dizendo que não é preciso registrar a presença e que quem não vier não terá o seu ponto cortado.
Isso é uma balbúrdia, uma maluquice, algo que nunca vimos nesta Casa, neste Parlamento e que me
parece que vai entrar para a história.
O Deputado Waldir Maranhão precisa repensar suas atitudes, seus atos, até porque, se não renunciar, ele
não vai deixar de ser Vice-Presidente até janeiro do ano que vem.
Isso nos leva a refletir. Primeiro, em se concretizando o afastamento do Presidente Eduardo Cunha, quem
será o escolhido para presidir a Câmara dos Deputados nos últimos 6 meses deste ano? Segundo, em 2017,
quando formos eleger o novo Presidente e os membros da Mesa Diretora, devemos eleger um Vice‑Presidente
que tenha altivez, estrutura e estatura para também presidir esta Casa caso seja necessário – porque ele pode
vir a substituir, seja de forma interina ou por poucos dias, o Presidente de fato.
Essa reflexão deve ficar para a Casa, porque se fala à boca miúda, nos corredores, que, em virtude da
administração do Deputado Waldir – não vou dizer o sobrenome dele a pedido do Deputado João Castelo, do
Maranhão, e em respeito aos demais Deputados daquele Estado maravilhoso –, até Severino Cavalcanti faz
falta para ocupar o lugar dele.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Augusto Carvalho, por 1 minuto.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (SD-DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria me somar ao
protesto dos colegas – vários deles aqui já se manifestaram – criticando a postura vacilante do Presidente em
exercício, o Sr. Waldir Maranhão. Isso é lamentável e traz um desgaste desnecessário à Casa, uma insegurança
absoluta.
Há irresponsabilidade até na forma de se convocar uma sessão extraordinária. Ora, o que quer o Deputado Waldir Maranhão quando convoca uma sessão depois de várias idas e vindas e, ao final da convocação,
diz que a ausência não gerará efeito administrativo? Quer liberar a gazeta, quer desqualificar todos os colegas
que vieram ou se dispuseram a estar aqui, cumprindo a sua obrigação. Inclusive, eu ontem me encontrei com
vários deles no aeroporto, que estão viajando porque não haverá votação.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Deputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, V.Exa. disporá
de 3 minutos na tribuna.
O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvi,
na manhã de hoje, diversos discursos dos nobres colegas reclamando da postura do Presidente interino, o Waldir Maranhão, que convocou, desconvocou e reconvocou sessões, terminando por convocar uma sessão para
hoje, sem efeitos administrativos.
Ou seja, na prática, não há desconto nos salários. Consequentemente, vem quem quer, vem quem tem,
digamos assim, maior responsabilidade, salvo aqueles que não estão aqui por motivo justificado.
Mas é preciso registrar que Waldir Maranhão não caiu do céu na Vice‑Presidência da Casa, que ele foi
eleito pelos colegas Deputados e Deputadas. Então, daqui para frente, é bom que se pense um pouco mais,
que se tenha mais precaução ao eleger um Vice-Presidente.
E isso não acontece só na Câmara dos Deputados. Também é preciso lembrar que, dos quatro últimos
Vice-Presidentes da República, três assumiram o comando da nossa Nação: Itamar Franco, o Vice‑Presidente
de Fernando Collor; José Sarney, o Vice-Presidente de Tancredo Neves, que assumiu a Presidência eleito pelo
Colégio Eleitoral; e agora Michel Temer, Vice‑Presidente da Dilma Rousseff. Então, o Vice‑Presidente tem importância porque pode assumir o cargo de Presidente.
Portanto, cabe a nós Deputados, repito, ter mais cuidado e precaução, não ficar olhando apenas o acordo parlamentar, o acordo de bancada, o acordo feito entre partidos e blocos, que elege os Vice-Presidentes
aqui da Câmara.
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No Brasil todo, também é preciso ter cuidado ao eleger Vice‑Prefeitos e Vice‑Governadores. Como eu já
disse, não é à toa que três Vice-Presidentes da República assumiram a Presidência: Itamar, o Vice‑Presidente
de Collor; Sarney, o Vice-Presidente de Tancredo, e Michel Temer, que foi eleito Vice‑Presidente junto com Dilma Rousseff.
Mas, Sr. Presidente, temos que protestar, sim, contra essa atitude impensada e irresponsável, uma atitude
até de menino do Presidente em exercício Waldir Maranhão, ao convocar e desconvocar sessões, terminando
por nos colocar na situação de ter que explicar à Nação o que estamos fazendo aqui hoje.
Agradeço pela oportunidade e peço que este pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Delegado Edson Moreira, do PR de Minas
Gerais.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu vou começar dizendo que este País está sem comando, a Câmara dos Deputados está sem comando,
a Comissão do Senado que está julgando a Presidente Dilma Rousseff está sem comando. Há um “descomando”
violento. Tudo aqui está uma bagunça.
Nós temos que tomar uma atitude com relação a isso. Nós temos que protestar mesmo. O advogado
chega à Comissão do Senado e convoca quarenta testemunhas, e o Presidente da Comissão aceita e pede uma
perícia. Perícia do quê? Tudo está mais do que provado com a auditoria que fez o Tribunal de Contas, por meio
de seus especialistas.
Ora, se eu não fiz um ato por comissão, eu o fiz por omissão. Mas lá estão os dois: por comissão e por
omissão. Está lá, está provado. Só o mais otário dos brasileiros não sabe disso!
Então, a criminalidade vai aumentando em nosso País. Os desmandos são tantos que lá embaixo, na
base, quem executa a segurança pública já não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque há um tiroteio danado.
É guarda municipal atirando em menor; é menor roubando; é estudante fazendo greve.
Eu nunca vi um negócio destes: a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP querendo impedir os
professores de dar aula e os alunos de assistir a aula. Isso é um desmando. Isso é um “descomando”. Precisamos
pôr ordem neste País.
É por isto, Sr. Presidente, que crimes de estupro coletivo, como o que aconteceu no Rio de Janeiro, acontecem a toda hora em nosso País: porque a impunidade reina, porque eles incentivam a impunidade.
A prova disso é o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados, onde o Presidente convoca uma
sessão e desconvoca; depois convoca outra sessão e desconvoca. Às vezes nós nos programamos para determinada atividade em nosso País, mas temos para vir para cá. E, se não temos mais que vir, não conseguimos
reprogramar a atividade. É um desmando, é um descalabro o que está acontecendo.
Portanto, Sr. Presidente, vamos trabalhar para acabar com a impunidade no País.
Gostaria que este meu pronunciamento fosse divulgado pelo programa A Voz do Brasil e por todos os
meios de comunicação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Victor Mendes, do PSD do Maranhão.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. VICTOR MENDES (PSD-MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu acho
que vou ser redundante e repetitivo, porque muitos colegas já falaram aqui sobre isso, mas não posso deixar
de registrar o que aconteceu nesse final de semana.
O Presidente Waldir Inglaterra, como eu o denomino – usar o seu sobrenome, que é o nome do nosso Estado, nos envergonha; é melhor denominá-lo de Inglaterra para descrever o que acontece nesta Casa –, conseguiu
ser penta. Por cinco vezes, quase nos deixa loucos esse final de semana, sem saber qual procedimento adotar.
Eu sou do Nordeste. Já ouvi aqui diversos colegas do Nordeste se manifestarem. Estamos aqui para fazer a nossa parte e contribuir com a pauta do Brasil. Estamos indignados com a metodologia adotada no final
de semana.
Semana passada, eu roguei a São João e a São Pedro. Semana que vem terá que ser a Santo Expedito.
Talvez nem os santos resolvam essa instabilidade que comanda esta Casa.
No entanto, não posso fazer coro, nem reforçar as afirmações de alguns colegas Parlamentares e, principalmente, de profissionais da imprensa que desqualificam a presença do Parlamentar na base. É claro que a
atividade maior do Parlamentar é aqui no plenário. No entanto, nós também temos as Comissões e a interação
com a base. Muitas pessoas pensam que participar das festividades de São João é colocar uma roupa, ir para
a festa e ficar no bem-bom o dia ou a noite toda. Poucos sabem que, pelo menos no meu Estado, às vezes nós
nos deslocamos por 7 horas pelas BRs cheias de buracos e pelas MAs mal conservadas até chegarmos a um
Município para participar de uma festividade e prestigiar a população.
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Então, eu também gostaria de não cometer essa injustiça contra aqueles Deputados que não puderam
estar aqui porque estão em outra etapa de sua atividade parlamentar. A atividade parlamentar não se resume
a plenário e não se resume a Comissões; nós também somos cobrados a estar na base.
Mas acredito que, pelo momento por que passa o Brasil e pela fragilidade e instabilidade desta Casa,
nós não podemos dar motivos para que a sociedade duvide ainda mais do nosso trabalho, da nossa força de
trabalho, da nossa boa vontade para ajudar o nosso País. Por isso fui contra esse posicionamento de recesso
para São João, para São Pedro e para Santo Expedito, semana que vem, e também sou contra o recesso de 10
ou 15 dias em julho, porque acredito que nós temos que ajudar o nosso País e melhorar a nossa agenda dentro da Casa, tendo em vista o desgaste causado a todos, principalmente pelo Presidente em exercício e pelo
Presidente anterior, Eduardo Cunha.
O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Átila Lins, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Com a palavra o Deputado Mauro Benevides.
V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou
ocupar a tribuna, como exige o nosso membro da Mesa, Deputado Carlos Manato. Então, vou para a tribuna
para completar os 3 minutos.
Sr. Presidente, nobre Deputado Átila Lins, que integra esta Casa com o brilho reconhecido já em várias legislaturas e hoje preside esta sessão, no último final de semana, a mídia registrou, com destaque, entrevista do
Presidente Michel Temer, no sentido de que os juros experimentariam um corte por parte do Comitê de Política
Monetária – COPOM, o que certamente poderá ocorrer no início do próximo semestre, pondo fim a um patamar
escorchante, nunca dantes registrado nos últimos anos, por parte daquele órgão vinculado ao Banco Central.
Essa anunciada decisão, ao principiar o segundo semestre, apontaria para indicação positiva da nossa
economia, sufocada por uma pressão de taxas elevadas, inibindo os investidores a depositar confiança nos rumos do nosso equilíbrio financeiro, sob a supervisão do Ministro Henrique Meirelles, acompanhado muito de
perto pelo Titular do Planalto, que principia a revelar pulso forte no cumprimento de tarefas direcionadas para
a retomada do crescimento econômico.
Ressalta-se que, num passado recente, em cada reunião do COPOM, os investidores expressavam a sua
desconfiança de que nova alta de taxas voltaria a ocorrer, num evidente menosprezo pelo asfixiamento daqueles que, em suas atividades normais, buscavam, sem nenhum estímulo, impulsionar a expansão de nossas
atividades produtivas.
Renova-se, desta forma, gradualmente, a esperança de que o Brasil passará a viver, sob esse aspecto,
uma fase de incentivo àqueles que acreditam numa reformulação de nossa política financeira, graças à visão
do atual Primeiro Mandatário de nossa Nação.
Se, em outras frentes de atuação político-administrativa, o nosso dirigente máximo ainda encontra resistências insuperadas, não é diferente na fixação, pelo Conselho Monetário, de outros rumos mais promissores
que passarão a vigorar, dentro de uma gradualidade que avançará a cada 40 dias, de forma a construir-se uma
nova e bem mais alvissareira etapa para as atividades financeiras do País.
O segundo semestre, prestes a iniciar-se, trará, sob esse aspecto, uma perspectiva de esperança fagueira para aqueles que confiam na restauração de nossa credibilidade junto aos que desejam investir, mas que
temiam continuidade insuportável de uma draconiana política de juros, inibidora daqueles que tencionavam
investir entre nós.
Michel Temer, também sob esse delicado contorno, fará renascer a esperança dos que passaram a confiar,
efetivamente, em uma nova e auspiciosa etapa de estabilização econômico-financeira para o Brasil.
Este é o pronunciamento sobre essa matéria, Sr. Presidente, mas desejava que V.Exa. me permitisse também, ao ocupar esta tribuna, registrar, consternadamente, o falecimento, ontem, do eminente jurista Célio
Silva, que teve marcante atuação nos Tribunais Superiores, sobretudo na emissão de pareceres sobre temas
de maior aprofundamento, que ele buscava elucidar através de sua experiência e tirocínio comprovados, ao
longo de brilhante trajetória.
Quando exerci a Presidência do Senado Federal, não foram poucas as vezes em que nos encontrávamos
em eventos oficiais, tudo transformado em respeitoso entrelaçamento, estendido aos seus filhos, ambos abalizados especialistas em Direito Eleitoral, no caso, os Ministros Fernando e Henrique Neves, integrantes que
foram do Tribunal Superior Eleitoral – o último ainda integra aquela Corte –, em cujo Plenário Superior se projetaram como figuras verdadeiramente estelares.
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À tarde de ontem, o Dr. Célio Silva foi sepultado no Campo da Esperança, após solenidade realizada na
Capela VI, com incomputável número de amigos.
Rendo, nesta tribuna, o penhor de respeito à viúva, Maria Tereza, e aos filhos, netos e demais membros
de sua ilustrada família.
É a homenagem, Sr. Presidente, que presto à memória do jurista Célio Silva, que foi Consultor Jurídico,
naquela época, no Governo do Presidente Fernando Collor de Mello, quando existia esse cargo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides, o Sr. Átila Lins, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra à nobre Deputada Jô Moraes, do PCdoB de
Minas Gerais.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Carlos Manato, caros Deputados, queridas Deputadas, nesta data em que se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT, eu queria
fazer uma homenagem muito especial a todos e todas que lutam para que os direitos humanos desta parcela
significativa da sociedade sejam assegurados.
Vivemos dias difíceis, nos quais a barbárie humana leva a acontecimentos que impactam todo o mundo,
como o morticínio ocorrido na boate de Orlando, nos Estados Unidos. Mas nós às vezes nos chocamos com
eventos como esse e nos esquecemos de que, em 2015, segundo o militante Luiz Mott, cerca de 260 homens e
mulheres da população LGBT foram assassinados no Brasil. Houve um crescimento de 31% em relação a 2009.
Por isso, nós temos que compreender que é preciso combater toda e qualquer intolerância que participa da
convivência humana.
Queria, neste momento, cumprimentar o Prefeito Carlin Moura, da cidade de Contagem, e o seu Secretário de Direitos Humanos, Érico, por estarem inaugurando, nos próximos dias, o Centro de Referência LGBT,
que terá como objetivo acolher as vítimas de violência e também desenvolverá e gerará conhecimento em
parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e poderá dar um apoio na realização de políticas públicas.
Cumprimento esse setor da sociedade que tem a necessidade de afirmar a sua identidade, a sua orientação sexual, seja ela qual for.
Falo e insisto: é obrigação de homens e de mulheres que vivem nesta sociedade e que a constroem se
dedicarem ao respeito às escolhas individuais e aos direitos de todos e de todas e ao acolhimento que todos
e todas merecem.
Por isso, solicito, Sr. Presidente, que se registre nos Anais desta Casa e se divulgue nos meios de comunicação e no programa A Voz do Brasil esta homenagem que fazemos a todos e a todas que defendem os direitos humanos dos LGBTs.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo 1 minuto ao Deputado Adalberto Cavalcanti.
O SR. ADALBERTO CAVALCANTI (Bloco/PTB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, inicialmente eu queria parabenizar a cidade de São José do Belmonte pela emancipação política.
Também aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao Governador Paulo Câmara em relação à segurança do Estado de Pernambuco, principalmente da minha querida cidade de Afrânio, onde a agência do
Banco do Brasil foi arrombada várias vezes e não funciona mais. Quem estava dando sustentação à movimentação bancária lá eram os Correios, que ontem também tiveram sua agência arrombada.
Aí eu pergunto ao Governador: como vão ficar os velhos, que têm que receber as aposentadorias a 120
quilômetros de Petrolina? Isso é lamentável.
Agora eu tenho que pedir é a Deus, porque já pedi mais segurança ao Governador umas cinco ou seis
vezes. É inadmissível uma cidade como Afrânio, de 20 mil habitantes – minha esposa é a Prefeita de lá –, ter
três policiais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Deputada Alice Portugal, sempre muito gentil
com esta Presidência. V.Exa., que é do PCdoB da Bahia, tem 3 minutos na tribuna.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente Manato.
Venho a esta tribuna novamente para falar de cultura.
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Nós estamos neste Parlamento há mais de 7 anos tratando da reformulação da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, na sua natureza essencial, é um advento importante para o produtor cultural no Brasil, porque nós não
somos um país com tradição de mecenato, de uma elite que contribua para as artes. As artes sempre foram
mantidas de maneira direta, vertical, pelo Estado brasileiro.
E não há dúvida de que o advento da Lei Rouanet, que já tem muitos anos, faz com o Estado abra mão
de impostos para que seja patrocinada determinada produção cultural, avaliada por uma comissão de alto nível, instalada logo depois da criação do Ministério da Cultura, ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso.
Ela é uma comissão isenta, que analisa os projetos e os mecanismos por meio dos quais essa isenção poderá
se dar. Portanto, a empresa patrocina um projeto cultural e fica isenta de pagar aquele imposto.
A lei, no entanto, sempre teve muitos problemas, especialmente a concentração de patrocínios a projetos no eixo Sul-Sudeste e a produção, muitas vezes, de grandes eventos e de grandes espetáculos, como do
Cirque du Soleil e de artistas consagrados. E o pequeno espetáculo lá do interior de Minas Gerais, do Espírito
Santo, da Bahia, de outros Estados do Nordeste? O Acre chegou a passar anos sem receber 1 centavo de isenção, porque não houve quem patrocinasse projetos no Estado.
Nesse sentido, nós fizemos a reforma da Lei Rouanet, que estava aqui parada e agora foi para o Senado.
Ela passou 7 anos aqui na Câmara dos Deputados para ser votada.
Hoje, a Polícia Federal faz operações contra uma quadrilha acusada de praticar fraudes contra a Lei Rouanet.
É preciso tomar muito cuidado. Pegue quem fraudou; pegue corrompeu ou foi corrompido, mas não destrua a
política pública. Não destrua a política pública, porque ela tem sido muito importante para a difusão da cultura.
Nesta finalização, Sr. Presidente, eu quero pedir que seja publicada nos Anais da Casa e divulgada no
programa A Voz do Brasil e no Jornal da Câmara uma homenagem que faço a Sante Scaldaferri, que nasceu em
Salvador, no dia 30 de setembro de 1928, e faleceu no dia 15 de maio deste ano.
Ele foi um grande artista plástico. Fez uma arte fincada nas raízes populares, mais precisamente nos ex-votos, e, através da sua linguagem, se transfigura em arte erudita, contemporânea. Sem filiação a movimentos,
ondas ou modas, ele se transformou em um dos maiores artistas da história da Bahia e do Brasil.
Sante Scaldaferri deixa grande memória. Ele olhou para a alma humana. Sua tentativa de chegar ao outro fez dele um grande artista, que a Bahia perdeu.
Quero também pedir que seja divulgada no programa A Voz do Brasil a minha homenagem à luta contra
a homofobia no Dia Internacional do Orgulho LGBT, que lembra o massacre do bar Stonewall Inn, na Christopher Street, em Nova Iorque.
A Bahia é o segundo Estado em número de assassinatos por intolerância e por ódio. No último ano, foram
registrados 33 casos na Bahia e 55 em São Paulo. Os jornais de hoje publicam que no Rio de Janeiro, na última
semana, foram registrados seis assassinatos por ódio em relação à opção sexual, que é um direito inerente a
cada cidadão, a cada ser humano.
O crime de ódio infelizmente mata, no Brasil, uma pessoa a cada 27 horas. É uma situação muito complicada, que nós precisamos resolver, punindo de maneira específica o crime por homofobia, porque essa é uma
opção individual que não pode ser criminalizada, como já foi em muitos lugares do mundo, porque está provado
que não é doença, é opção individual, é circunstância individual, é direito humano que precisa ser respeitado.
Manifesto o meu respeito e o meu apoio a toda a luta contra a homofobia e pelos direitos humanos dos
que fazem a sua liberta decisão acerta da opção sexual.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Átila Lins, do PSD do Amazonas.
Enquanto S.Exa. sobe à tribuna, concedo a palavra, por 1 minuto, ao nobre Líder Weverton Rocha.
O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Sem revisão do orador.) – Presidente, só quero fazer um comunicado a esta Casa.
A bancada do Maranhão reuniu-se agora há pouco e elegeu um novo coordenador e um novo subcoordenador, o que foi necessário em decorrência da saída do Deputado Fufuca, que tirou licença para tratar de
assuntos particulares.
O novo coordenador da bancada do Maranhão é o Deputado Juscelino Filho, esse jovem Deputado que
tem se destacado na bancada do DEM do nosso Estado, e o subcoordenador é o Deputado João Marcelo, do
PMDB, também um jovem Deputado que tem se destacado e conquistado a liderança de seus pares.
Aos dois, nós desejamos boa sorte. Foi uma escolha unânime. Todos participaram, todos estão concordando,
e eu tenho certeza de que eles irão fazer um grande trabalho, atendendo os interesses do povo do Maranhão.
Parabéns, Deputado Juscelino e Deputado João Marcelo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado.
Parabéns aos nobres colegas. Sucesso à frente da bancada do Maranhão.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Átila Lins, do PSD do Amazonas.
V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. ÁTILA LINS (PSD-AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu Estado
do Amazonas e toda a imprensa amazonense e nacional estão de luto. Faleceu sábado, em Manaus, D. Ritta de
Araújo Calderaro, aos 87 anos de idade.
Em 1995, com a morte do seu marido, o jornalista Umberto Calderaro Filho, ela assumiu o comando da
Rede Calderaro de Comunicação (RCC). D. Ritta teve papel preponderante na consolidação e no fortalecimento
do grupo líder na área de comunicação em toda a Região Norte e um dos principais do País.
Desde o início do grupo, o carro-chefe é o matutino diário A Crítica, editado em Manaus há 67 anos, com
circulação nacional. Fazem parte do grupo, além do jornal, duas emissoras de televisão, duas de rádio e um
portal de notícias.
Coube a ela o planejamento de modernização do Jornal A Crítica. Enquanto seu marido Umberto corria
atrás de notícias, D. Ritta comandava a administração e o crescimento do grupo RCC.
Filha do Desembargador André Vidal de Araújo e da Professora Milburges Bezerra de Araújo, ela foi professora do Instituto de Educação do Amazonas. Ritta Calderaro desenvolveu trabalho voluntário na extinta
Legião Brasileira de Assistência – LBA, órgão federal encarregado de assistência social aos mais pobres e excluídos, e ministrou, também, aulas para cegos, surdos e mudos, nas obras filantrópicas mantidas por seu pai,
o Desembargador André Araújo.
Dona Ritta deixou filha única, Cristina Calderaro Corrêa, e três netos – Dissica, Umberto e Tatiana –, que
ocupam hoje importante função à frente da Rede Calderaro de Comunicação, confirmando a receita de que a
família unida é o segredo do sucesso.
Deixo aqui registrados meus votos de condolências a Cristina Calderaro Corrêa e a toda a equipe de funcionários, que contribui para o engrandecimento da Rede Calderaro de Comunicação.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Deputado Afonso
Hamm.
Enquanto S.Exa. sobe à tribuna, concedo 1 minuto ao Deputado Geraldo Resende.
O SR. GERALDO RESENDE (PSDB-MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero elogiar a Presidente
da Comissão de Seguridade Social e todos os membros dessa Comissão, a única Comissão que teve quórum
hoje e que votou os vários requerimentos e vários projetos.
Isso aconteceu depois da decisão um tanto quanto ridícula, e que incomoda a todos nós, do Presidente
interino desta Casa, Deputado Waldir Maranhão, que convoca, desconvoca, depois convoca, depois transforma
sessões que deveriam ser deliberativas em sessões não deliberativas, que não têm efeitos administrativos. Consequentemente, vai fazer com que nós venhamos a Brasília e não discutamos nada, e, assim, mais uma vez, vai
fortalecer a antipatia, a verdadeira ojeriza que o povo brasileiro tem por nós, da política, alimentada, inclusive,
por decisões tão estapafúrdias como esta do Presidente interino Deputado Waldir Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Deley, por 1 minuto.
O SR. DELEY (Bloco/PTB-RJ. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Num momento em que está tão difícil se dar parabéns, eu queria parabenizar o Presidente Michel Temer
por ter socorrido os Estados. Obviamente, eu me sinto tranquilo, até porque isso foi tema da nossa campanha
eleitoral.
Nós ficamos escutando aqui vários Deputados falarem em vários tipos de reformas, Presidente Manato.
Mas há uma que, para mim, é fundamental e mais do que urgente: é a rediscussão do pacto federativo.
Nós vivemos, sem sobra de dúvida, uma grande ditadura, a ditadura econômica, porque o Governador
que é oposição ao Governo Federal ou o Prefeito que é oposição ao Governo do Estado não tem vida longa.
Isso fere profundamente o processo democrático.
Então, fica esse apelo. Acho que esta Casa não pode se furtar a colocar isso como prioridade: a discussão
do pacto federativo.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Agradeço ao Deputado Afonso Hamm, sempre muito educado
com esta Presidência. V.Exa., que é do PP do Rio Grande do Sul, dispõe de até 3 minutos na tribuna.
O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Manato.
Eu queria aproveitar este momento para tratar desta tribuna do tema relacionado à dívida dos nossos
produtores, dos nossos agricultores, que sofreram com os fatores climáticos.
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Nós estivemos no Rio Grande do Sul, onde, inclusive, eu fui autor de requerimento de realização de audiência pública por ocasião da FENARROZ, em Cachoeira do Sul. O próprio Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve presente ao evento, com toda a sua equipe. Também estiveram presentes o Secretário de Políticas
Agrícolas, Neri Geller, e toda a sua comitiva, bem como representantes dos agentes financeiros como o Banco
do Brasil – o Coordenador de Crédito Rural na Área de Agronegócios, superintendentes e tantos outros. Temas
importantíssimos foram tratados lá.
Agora, nós estamos pedindo uma prorrogação, na verdade, para fazermos uma grande renegociação.
Quinta-feira vai haver uma reunião do Conselho Monetário Nacional e vai-se votar exatamente para decidir a
condição do futuro dos nossos agricultores.
O setor do arroz, através da FEDERARROZ e das outras entidades, já conseguiu chegar a um entendimento,
e já há uma vontade, inclusive, do Governo de fazer de imediato uma renegociação por 5 anos de dívidas que
estão vencendo e que venceram neste ano, incluindo também os investimentos. Mas o que é importante é incluir nas negociações as questões relativas ao cultivo da soja. Na minha região, na metade sul do Rio Grande do
Sul, nós tivemos perdas de 100%. A média da região sul do Estado, da região de Pelotas, em direção à fronteira,
é de ordem superior a 50% de perdas dos nossos produtores. Na região de Bagé, a região da Campanha gaúcha,
também há números superiores a esses. Em relação à fronteira oeste também houve prejuízos muito grandes.
O assunto é importantíssimo. Nós fizemos uma negociação, uma conversa, diálogos com as entidades
e os segmentos, e agora nós precisamos exatamente das condições. Por isso, nós tratamos com o Governo.
Então, eu faço esse apelo. Fiz telefonemas agora ao Secretário Neri Geller, direto ao Ministro, e estou solicitando audiência, para que possamos, além do arroz, incluir a cultura da soja e tratar da questão de todos
aqueles produtores que tiveram prejuízo.
Isso é muito importante para o produtor se manter produzindo, para o arroz não faltar nas mesas dos
brasileiros, para os excedentes serem exportados.
Portanto, o apoio ao nosso agricultor é fundamental. O que vale para o Rio Grande do Sul, para a região
metade Sul e para as outras regiões que tiveram problemas vale para todo o Brasil: apoio aos agricultores,
apoio à agricultura brasileira!
Quero pedir que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após meses de negociação, recebemos a boa notícia de que o novo
prazo de vencimento das dívidas de crédito rural dos produtores de arroz, que tiveram sua safra prejudicada
pelos problemas climáticos, deve ser autorizado nesta semana pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Esse assunto foi abordado durante audiência pública em Cachoeira do Sul, na 19ª FENARROZ, o que resultou em carta aberta com reivindicações dos setores do arroz e da soja.
Eu, juntamente com outros Parlamentares, com entidades representativas do setor arrozeiro e produtores, articulamos junto aos Ministérios da Agricultura e da Fazenda a prorrogação por até 5 anos do pagamento
das parcelas de custeio e o prazo de 6 anos para quitação das parcelas de investimento.
Entendo que essa medida é fundamental para dar ao produtor condições de manter a mesma área cultivada na próxima safra, garantindo o abastecimento de arroz no Brasil e a renda de centenas de famílias.
Apesar de uma pequena parte das parcelas já terem vencido em maio e junho, mais de 90% dos contratos
começam a vencer no mês de julho, o que significa que muitos agricultores que realmente tiveram problemas
poderão aderir em tempo à negociação.
Agradeço, ainda, ao Secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Sr. Neri Geller, e ao
Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pela sensibilidade com que trataram desse assunto que tanto preocupa
o Rio Grande do Sul.
Era o que eu tinha a manifestar.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Seguindo rigorosamente o art. 89 do Regimento Interno, concedo
a palavra ao Deputado Eros Biondini, para uma Comunicação de Liderança, pelo PROS.
V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
O SR. EROS BIONDINI (PROS-MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Deputados, amigos que nos acompanham pela TV Câmara, tenho dois assuntos importantes.
Desde que assumi aqui como Deputado Federal, na legislatura passada, a minha bandeira sempre foi
a defesa da vida e da dignidade humana. Por isso mesmo, eu me tornei Secretário da Frente Parlamentar dos
Hospitais Filantrópicos e das Santas Casas. A maioria das minhas emendas é destinada aos hospitais de Minas
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Gerais, aos importantes hospitais de Belo Horizonte, como a Associação Mario Penna, o Hospital Madre Teresa, o
Hospital da Baleia, a Santa Casa de Belo Horizonte, o Hospital Evangélico, o Complexo Hospitalar São Francisco.
Também a Frente Parlamentar em defesa das comunidades que auxiliam na recuperação de dependentes químicos sempre foi prioridade para mim. Eu sou o Presidente dessa importante Frente.
Nesse domingo, dia 26, nós comemoramos o Dia Internacional de Combate às Drogas, no encerramento da semana de prevenção ao uso de drogas, celebrada todos os anos no Brasil, com a realização de vários
eventos em todo o País.
Sr. Presidente, esse segmento ainda carece de muito apoio do Governo Federal. Nesta transição, é muito
importante que o Presidente Temer abra os olhos e conheça mais sobre a política sobre drogas e, sobretudo,
sobre as comunidades terapêuticas, que hoje são responsáveis por receber 80% das pessoas que, no Brasil, fazem tratamento para deixar as drogas. Por isso, eu gostaria que o Presidente Temer nos recebesse, como já fez,
para que pudéssemos falar sobre a política de drogas no Brasil; política que, se bem efetuada, pode impactar
muito na diminuição da criminalidade, dos assaltos, dos estupros, da violência em nosso País.
Vamos ajudar a recuperar os nossos jovens!
Aqui nesta Casa, estou apresentando um requerimento de sessão solene justamente para falar sobre a
recuperação dos dependentes químicos e a Semana Nacional de Combate às Drogas. E, hoje, a Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, da qual sou membro, receberá o Dr. José Carlos Ugaz, Presidente da
ONG Transparência Internacional. Ele esteve ontem com o Juiz Sérgio Moro e estará hoje conosco, na Frente
Parlamentar Mista de Combate à Corrupção.
É importante, Sr. Presidente, que todos nós que viemos para Brasília estejamos participando, para que
juntos possamos dar a nossa contribuição para a virada de página em nosso País.
São muito importantes os temas que temos debatido. O que importa para nós é pensar no futuro dos
nossos jovens, no futuro dos nossos filhos, na próxima geração que vai chegar para contribuir e seguir em frente com as políticas públicas do Brasil.
Sr. Presidente, no dia 26, Dia Internacional de Combate às Drogas, em Belo Horizonte, nós tivemos a II
Corrida e Caminhada pela Paz, na orla da Lagoa da Pampulha. A comunidade belorizontina, coordenada pela
comunidade Mundo Novo e pelo Projeto Mundo Novo sem Drogas, colocou ali centenas de pessoas mobilizadas,
em um dos dias de maior presença da população na Lagoa da Pampulha, para fazer uma campanha de conscientização e prevenção às drogas e também de recuperação dos nossos jovens, que, no caso da minha cidade
de Belo Horizonte, lotam as ruas nas cracolândias, perdendo a sua vida e estragando o futuro da sua família.
Portanto, aqui fica a nossa manifestação sobre esses dois dias importantes que estamos vivendo.
Hoje, teremos reunião da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcos Reategui, do PSD
do Amapá.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. MARCOS REATEGUI (PSD-AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, continuo denunciando nesta tribuna os ilícitos penais e as improbidades praticados por membros administradores do Ministério Público
e do Judiciário do meu Amapá.
Nesta oportunidade, relato que a Secretária de Saúde que assumiu a Secretaria em 2013 informou que
os contratos de prestação de serviços eram verbais, e não licitados.
A Procuradora-Geral de Justiça Ivana Cei reuniu-se com o seu aliado, o Governador, a Secretária de Saúde e o Procurador-Geral do Estado. O quarteto assinou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC para que
os ímprobos e os criminosos que desviavam dinheiro do SUS permanecessem por mais 6 meses praticando
crimes contra o povo do meu Amapá.
É cristalino que a Procuradora Ivana Cei e os demais anuíram às condutas criminosas que deveriam combater.
Apesar disso e de tantos outros crimes que a organização de membros e dirigentes do MP e Judiciário
do Amapá vêm cometendo, não são adotadas medidas pelos seus colegas com legitimidade para tanto, aqui
em Brasília. E quando um particular toma essa iniciativa, o caso não é submetido a julgamento, como demonstram as representações do Juiz Federal João Bosco e do Desembargador Brahuna, cujas denúncias aguardam
decisões do STJ, CNJ, Justiça Federal e CNMP.
O Brasil não suporta mais isso. Seja o agente do crime, o agente da improbidade membro do MP, do
Judiciário ou de qualquer outra instituição, tem ele que responder pela conduta ilegal, como qualquer outro.
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Sr. Presidente, peço que a minha fala seja divulgada no programa A Voz do Brasil e encaminhada ao STJ,
ao Ministério Público Federal, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado. V.Exa. será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o nobre Deputado Irajá Abreu, do PSD do Tocantins,.
V.Exa. dispões de 3 minutos na tribuna.
O SR. IRAJÁ ABREU (PSD-TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amigos e
amigas tocantinenses que nos acompanham pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, o PSD, partido que tenho
a honra de presidir no Estado de Tocantins, iniciou uma grande caminhada, na semana retrasada, em todos os
139 Municípios do Tocantins onde o PSD está presente através das comissões provisórias e dos seus diretórios
constituídos, em especial nas 83 cidades em que o PSD está lançando os seus pré-candidatos a Prefeitos e a
Vereadores.
Iniciamos essa grande jornada, essa grande caminhada, com uma comitiva da qual participaram a Senadora Kátia Abreu; o Deputado Estadual Toinho Andrade; o Presidente da Federação da Agricultura do nosso
Estado, Paulo Carneiro, evidentemente, eu, que também tive a honra de participar, pela região sul do Tocantins,
região com a qual temos uma relação muito próxima – foi onde começou a nossa história de vida nesse Estado
e também onde iniciamos a nossa vida pública.
Iniciamos essa agenda no Município de Cariri do Tocantins, fazendo o pré-lançamento da candidatura à
reeleição do Sr. José da Máquina. Depois, seguimos para Figueirópolis, para o lançamento da pré-candidatura
do nosso grande líder, Antônio Milhomem; para o Município de Talismã, para o lançamento de um líder da
maior importância naquela região Sul, Mosaniel Falcão; para Alvorada, para o lançamento da pré-candidatura
de Paulo Antônio, e encerramos, naquela sexta-feira, no Município de Formoso do Araguaia, também com o
pré-lançamento da candidatura de Hermes Azevedo.
Iniciamos a agenda de sábado percorrendo os Municípios de Aliança do Tocantins e Crixás do Tocantins.
Passamos também pelo Município de Fátima e Santa Rita e assim encerramos nossa agenda naquela região Sul
do Estado, fazendo pré-lançamento de quase 12 pré-candidatos do partido.
Nessa última semana, essa caravana seguiu sua agenda para a região sudeste do Estado de Tocantins.
Passamos pelo Município de Conceição, fazendo o pré-lançamento da candidatura de Paulo Rocha; por Taipas, de Joaquim Azevedo. Seguimos para Almas, Porto Alegre do Tocantins e concluímos a agenda no Município
de Dianópolis, onde fizemos um grande pré-lançamento da candidatura à reeleição do atual Prefeito, Régis Melo.
Seguimos, depois, aos Municípios de Novo Jardim e Taguatinga, passamos também por Combinado, e
encerramos no Município de Novo Alegre.
Eu gostaria, nesta ocasião, Presidente, de agradecer a recepção do povo tocantinense nessas duas regiões, a região sul e também a região sudeste do Estado. Tivemos uma recepção calorosa, amistosa e muito respeitosa. Tivemos reuniões grandes, com 300, 500 e até 1.000 pessoas, que nos recepcionaram tão bem, numa
expectativa de um projeto novo, de uma condução nova e um rumo novo nesses Municípios.
Para mim, como Presidente desse partido, é uma grande alegria e uma grande honra não apenas conduzir esse processo de pré-lançamentos de pré-candidaturas de Prefeitos e Vereadores nessas cidades, mas,
principalmente, poder estar à frente de um partido novo como é o PSD no Brasil e no Estado do Tocantins, mas
que se tornou um grande partido, o maior partido em número de Prefeitos com mandato em exercício – são
42 Prefeitos e quase 200 Vereadores representando o partido nas Câmaras Municipais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Com a palavra o Deputado Adail Carneiro.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
Depois, concederei a palavra à Deputado Soraya Santos e, em seguida, à Deputada Erika Kokay.
O SR. ADAIL CARNEIRO (Bloco/PP-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais colegas Deputadas e Deputados, quero falar da minha alegria na manhã de hoje por ter participado de mais uma reunião na
CDEICS – Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Graças a Deus, houve quórum, e lá nós aprovamos um requerimento para que fizéssemos um convite ao Ministro de Minas e Energia, ao
Presidente da PETROBRAS e ao Presidente da Agência Nacional de Petróleo, a fim de discutirmos na Comissão
o porquê desse desequilíbrio que acontece no valor dos combustíveis aqui no nosso Brasil.
Nós tivemos um aumento, do início do ano passado, 2015, até o presente momento, de aproximadamente
22%, enquanto o valor do barril do petróleo diminuiu, nesse mesmo período, 65%. Acreditamos que haja um
desencontro de informações, um desencontro de contas, e nós precisamos, juntamente com os representantes
desses órgãos, esclarecer à população brasileira tudo isso.
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Eu gostaria que isso fosse divulgado nos meios de comunicação desta Casa, para que possamos levar
essa mensagem a todo o Brasil.
Quando for realizada essa audiência, que acredito que seja de grande importância, nós iremos também
divulgar.
Quero aproveitar o momento para parabenizar toda a Região Nordeste por ter mantido de pé essa grande cultura nordestina que são as festas juninas. Parabenizo principalmente o nosso Estado do Ceará, que, a
partir da Capital, Fortaleza, passando pela Região Metropolitana, como Maracanaú, e por outros Municípios,
realizou as festas.
Quero aproveitar também para dizer que, muito em breve, nós nos avizinharemos de mais um pleito. Antes
desse pleito, nós teremos um período de aproximadamente 17 dias para a realização de coligações partidárias.
Eu tenho sido procurado por muitos cearenses que visam à composição com o PP – Partido Progressista.
Quero dizer a todos que podemos ter nos próximos dias o desfecho de um processo que se encontra no Poder
Judiciário do Estado do Ceará.
Portanto, peço a todos, encarecidamente, que aguardem, porque pode, sim, haver novidades nos próximos dias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Moroni Torgan, por 1 minuto.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputada Soraya Santos, muito obrigada pelo carinho de sempre.
Nós estamos na Semana Nacional de Combate às Drogas. Esta semana não deve ser destinada só à realização de palestras, discursos e coisas dessa natureza. Ela deve ser destinada ao anúncio de um plano efetivo
de recuperação de viciados, ao anúncio de um plano judiciário para pegar os grandes traficantes, ao anúncio
de um plano que feche as nossas fronteiras para as drogas, que vêm principalmente da Bolívia.
Nós temos que ter uma semana de prevenção às drogas com medidas efetivas, e eu espero que o Governo tenha medidas efetivas na área do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e do Ministério da
Justiça, para que realmente o povo brasileiro possa saber que estamos combatendo os traficantes.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Deputado Moroni Torgan.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra à Deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de
Janeiro. S.Exa. dispõe, regimentalmente, de 3 minutos, mais 5 minutos para falar pela Coordenadoria da Mulher, totalizando 8 minutos.
A SRA. SORAYA SANTOS (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado Carlos
Manato, eu dividirei o tempo. Usarei agora só os 3 minutos e, depois, depois falarei por mais 5 minutos.
Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato, é um prazer estar aqui neste dia sendo presidida por V.Exa.
O que me traz a esta tribuna é um assunto que nos preocupa diariamente.
Esta Casa tem acompanhado a prática – como a que vimos, mais uma vez, no domingo, no programa
Fantástico – de crimes contra a honra na Internet. Esse tipo de crime tem nos preocupado imensamente.
Os crimes de difamação, calúnia e injúria foram regulamentos 74 anos atrás. Naquela época, Deputado
Carlos Manato, não tínhamos Internet. A repercussão de uma difamação se restringia a um bairro, uma cidade,
um Estado. Hoje, o seu alcance é ilimitado.
Hoje, as imagens que são postadas, em virtude da prática do sex teen entre as adolescentes, que mandam fotos suas para os namorados – depois, por vingança, eles as postam –, temos um número enorme de
adolescentes atentando contra a própria vida.
Eu estou coordenando a Comissão Externa de Acompanhamento e Apuração de Crimes de Estupro. Nós
temos, sim, que enfrentar esses crimes, urgentemente, aprovando nesta Casa a tipificação de novos crimes.
Quando nós legislamos sobre o estupro, sequer imaginávamos uma ação tão animalesca quanto o estupro coletivo, como temos visto nos últimos tempos. E pior: esses estupros não estão sendo cometidos agora.
Eles estão associados à questão das drogas. Essas meninas, essas mulheres, porque estão drogadas, sequer
sabem que estão sendo violentadas.
Os últimos casos que essa Comissão apurou ocorreram há mais de 4 meses. As vítimas nem sabiam o que
estava acontecendo com elas. Tomaram ciência desses fatos porque foram publicados na Internet.
Na verdade, Deputado Carlos Manato, elas foram estupradas no momento em que assistiram àquelas
cenas horrorosas.
O direito de ir e vir dessas mulheres e de sua família está todo comprometido.
Nós precisamos, sim, urgentemente, ampliar a pena para as pessoas que estão postando essas imagens
horrorosas na Internet. Não podemos simplesmente condenar a pessoa que posta imagens como essas à doa-
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ção de cestas básicas por 3 meses. Trata-se de crimes hediondos que estão tirando a vida dessas pessoas, que
estão tirando delas o seu direito de ir e vir. Nós temos que fornecer instrumentos aos juízes, aos magistrados
para que retirem essas imagens da Internet.
Deputado Carlos Manato, se constitucional é a livre expressão, constitucional é, também, o direito de ir
e vir, a dignidade de viver, e o dom da vida se sobrepõe a qualquer uma dessas ferramentas. Por isso, eu venho
aqui trazer esse assunto.
Temos que banir isso urgentemente. Esta Casa precisa agir antes que mais uma jovem, mais uma mulher
seja morta, em razão desse crime hediondo, que é a postagem na Internet de imagens como essas que temos
visto ultimamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Marcus Pestana, por 1 minuto.
O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer o registro
de duas agendas importantes que precisam ser retomadas nesta Casa.
Recentes operações da Polícia Federal revelaram desvios sérios nos fundos de previdência complementar. É preciso blindar o patrimônio dos trabalhadores das estatais – a Deputada Erika Kokay é especialista no
assunto. Precisamos votar o projeto que aprimora a governança dos fundos de previdência, para modernização da gestão, para blindá-los.
Quanto à reforma política, ela precisa ser retomada. O fim desse ciclo político, a crise do presidencialismo de coalizão e a crise do financiamento da atividade política desvendada pela Lava-Jato impõem reformas
sérias no sistema eleitoral, no sistema de organização partidária.
Esta Casa, que já fez três esforços nesse sentido, nos últimos 5 anos, tem que retomar essa urgente, polêmica e complexa questão. É preciso mudar. O Brasil não suporta mais o esgotamento do atual modelo de governabilidade, o atual quadro partidário. A população exige respostas, e esta Casa deve pautar urgentemente
tanto a questão dos fundos de previdência, quanto a da reforma política.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Obrigado, Deputado.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a atual instabilidade política interna na Câmara dos Deputados, o
trancamento da pauta por medidas provisórias e as festas de São João e São Pedro, tradicionais no Nordeste,
que historicamente esvaziam o quórum do Congresso, impediram a votação prevista do projeto de lei complementar sobre os fundos de pensão, de autoria do Senador Aécio Neves, que relato na Câmara. A previsão é
que votaremos no dia 5 de julho.
Como afirmei em um artigo, os fundos públicos de previdência têm um papel essencial. Primeiro, garantindo recursos para financiar uma vida digna para os aposentados e pensionistas que se dedicaram às nossas
principais estatais. Segundo, como grandes poupadores – as 86 entidades públicas fechadas de previdência
complementar administram um patrimônio de R$ 445 bilhões –, os fundos de previdência podem funcionar
como alavanca do desenvolvimento, não só contribuindo para a rolagem da dívida pública, mas também financiando investimentos na indústria, no agronegócio e, principalmente, na infraestrutura.
Para se ter uma ideia, o volume de ativos administrados por esses fundos equivale à soma de todas as
dívidas de governos estaduais ou duas a três vezes o valor de empresas como Bradesco, Itaú ou PETROBRAS.
A CPI dos Fundos de Pensão fez um retrato fiel das atuais dificuldades dessas entidades: déficits recorrentes e expressivos; sobrecarga sobre os trabalhadores; gestão temerária; governança precária e graves indícios
de corrupção e má influência política.
O Senado Federal e a CPI apontaram o rumo necessário: a profissionalização da gestão e a melhoria da
qualidade na governança. Minha tarefa como Relator foi liderar um amplo diálogo, procurando aparar arestas,
dirimir dúvidas, contornar divergências e propiciar o consenso sem perder a essência. Proposta boa é a que
tem chance de ser aprovada. De nada adiantam boas intenções engavetadas.
O substitutivo que construí é uma fusão da proposta aprovada no Senado Federal com a da CPI dos Fundos de Pensão da Câmara dos Deputados. Mantive a paridade de representação nos conselhos deliberativo e
fiscal. A profissionalização da gestão e a qualidade dos processos decisórios serão reforçadas pela seleção pública por empresa ou universidade especializada dos diretores executivos, dos auditores internos e do membro independente do comitê de investimento. O contrato de gestão entre o conselho e a estrutura executiva,
a instituição do “soprador de apito” no comitê de investimento para sanar qualquer dúvida quanto à qualidade
de novos projetos, a melhoria dos ritos e processos de decisão, aumentando a responsabilização coletiva e a
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transparência, a blindagem dos conselhos e da estrutura executiva em relação a laços familiares, negociais e
partidários formam um conjunto de melhorias que certamente aprimorarão a gestão dos fundos e protegerão
os interesses dos trabalhadores das estatais.
Vamos ver o que sai no final de nossa linha de produção legislativa no início de julho. O ponto de partida é muito bom.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o País está de pernas para o ar. A combinação da mais grave recessão desde 1929 com o maior escândalo de nossa história, desvendado pela Lava-Jato, e seus desdobramentos
políticos, tem efeito devastador e decreta a falência do atual sistema político.
Não se troca Presidente da República como se troca de camisa. Um impeachment é sempre traumático,
deixa feridas e cicatrizes. Mas não há nenhum golpe em curso. Crimes fiscais, eleitorais, morais e de obstrução
da Justiça foram cometidos. E a Lei é para todos. O processo é absolutamente constitucional, e o País saberá
construir seu futuro sem retrocessos.
A distância abissal existente nas sociedades contemporâneas entre as pessoas e sua representação política
é agravada hoje, no Brasil, pela corrupção sistêmica e institucionalizada e por um sistema político disfuncional
e irracional. Há um visível esgotamento e uma inviabilização clara do chamado “presidencialismo de coalizão”,
transformado em “presidencialismo de cooptação”, cuja dinâmica, movida a chantagens, concessões e cooptação, dita o ritmo da República. Isto somado a um sistema de financiamento da atividade política vulnerável
e ao império da demagogia, do populismo e do corporativismo impede a aprovação das reformas necessárias
e inadiáveis para que o Brasil saia da crise.
Embora seja falso afirmar que a corrupção e a crise são culpas do sistema, em grande parte, nossas mazelas se devem a regras políticas muito ruins que norteiam nosso processo decisório coletivo.
Como abordar temas complexos e polêmicos num plenário da Câmara com inacreditáveis 27 partidos
políticos? Como obter a confiança da sociedade quando até as doações legais foram demonizadas e criminalizadas? Como estabelecer controles sociais sobre os mandatos se, segundo as pesquisas, 70% dos brasileiros
não sabem sequer citar o nome de seu Deputado?
A atual crise impõe a necessidade urgente de se retomar a discussão sobre a reforma política. Após a
Lava-Jato, o financiamento público exclusivo é quase uma imposição no Brasil. Mas ele só será viável se tivermos a mudança do sistema eleitoral, só será possível com a introdução do voto distrital, como nos EUA e no
Reino Unido, ou da lista partidária, como na Itália, Espanha e Portugal, ou do modelo misto da Alemanha ou
Coréia do Sul, incrementados com a cláusula de desempenho, para assegurar representação parlamentar – na
Alemanha, é de 5% dos votos nacionais.
Mas aí nos vemos no espelho diante de nossa armadilha existencial. A vida e a sociedade, cansadas de
escândalos e ansiosas por mudanças, reclamam alterações radicais. Mas o sistema, apegado ao status quo, não
se autorreformará. Dizem juristas conceituados que Constituinte exclusiva não faz sentido em plena vigência
de uma Constituição democrática.
Ou seja, estamos diante de um verdadeiro enigma da esfinge: decifra-me ou devoro-te.
A democracia brasileira, duramente conquistada, não pode se render a esse impasse.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Gostaria de agradecer muito à Deputada Erika Kokay, do PT do
Distrito Federal.
V.Exa. tem regimentalmente 3 minutos na tribuna.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, sem dúvida nenhuma, nós temos
que elevar a governança dos fundos de pensão, mas esse projeto que adentrou esta Casa com o respaldo do
Governo golpista não é a melhor forma. Ao contrário, nós estamos falando de pressões que aconteceram em
um fundo de pensão que é o fundo de pensão dos investigados pela CPI com menor participação dos trabalhadores e trabalhadoras. Era o único fundo de pensão que não tinha gestão paritária, direção paritária.
A paridade assegurada nos conselhos está prevista em lei. O Governo quer tirar isso! O Governo quer
tirar a paridade assegurada no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo. Dos quatro fundos que investigamos, este, que tem diretores e responsáveis presos, era o único que não tinha metade de representantes dos
trabalhadores e trabalhadoras e metade da patrocinadora na sua composição, na composição da sua direção.
Então, vejam: o que o Governo faz? Ele quer tirar a representação dos trabalhadores e trabalhadoras do
Conselho Deliberativo Fiscal e também da direção; quer colocar pessoas de mercado. Mas esse fundo, que foi
citado, que está com os seus dirigentes presos – e justamente, parece-me –, esse é um fundo que terceirizou a
sua administração, a administração dos seus ativos para uma empresa de mercado. Essa empresa de mercado
pegou 250 milhões de títulos da dívida brasileira e trocou por títulos na Venezuela. Essa empresa de mercado!
O que o Governo do Temer quer? Colocar no mercado, ou seja, entregar para o mercado, o que foi entregue, a gestão dos recursos do POSTALIS, desse fundo que teve os dirigentes presos e que fez o que fez, levou
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os seus dirigentes à prisão. O Governo quer fazer isso! O Governo quer tirar a representação dos trabalhadores
e ao mesmo tempo quer entregá-la para o mercado, que fez o que fez e que levou dirigentes de um fundo de
pensão a serem presos.
Não é um exemplo feliz, porque este exemplo do que aconteceu nesse fundo, que teve os dirigentes
presos, é o exemplo do que o Governo quer carregar para o conjunto dos fundos, para poder se utilizar de vultosos recursos, que perfazem 700 bilhões. A grande maioria desses recursos é de previdência complementar,
de instituições públicas!
Essas empresas e esses fundos financiaram a privatização da Vale. Agora, o Governo quer colocar no mercado de empresas, ou membros do mercado selecionados por uma empresa, uma empresa contratada pela
própria patrocinadora, ou seja, contratada pelo próprio Governo. O Governo quer se utilizar dos recursos que
não lhe pertencem, mas que pertencem aos trabalhadores e trabalhadoras que contribuem paritariamente
todos os meses para ter uma complementação de aposentadoria.
Portanto, este projeto é um projeto que vai destruir os fundos de pensão, que vai fazer com que eles fiquem à mercê do próprio Governo ou então à mercê do próprio mercado.
Mas me inscrevo neste dia, Sr. Presidente, para lembrar que hoje é o Dia do Orgulho LGBT. Hoje é o dia
em que a vergonha, que era imposta por uma sociedade heteronormativa, transforma-se, a partir de uma reação nos Estados Unidos, em orgulho de ser o que se é.
E aqui faço as minhas homenagens a todas e todos que ousam dizer o nome do amor, a todas e todos
que ousam ser como são, que ousam a liberdade de amar, porque nós estamos vivenciando, no movimento
LGBT, um dos mais profundos processos de transformação e de repensar da própria sociedade, porque envolve
o direito de ser e o direito de amar.
E aqui denuncio que apresentei uma proposição para que estivéssemos fazendo uma sessão solene, em
dia, em homenagem ao Orgulho LGBT, ao orgulho de ser como se é, ao orgulho e ao direito de amar com liberdade, ao direito de romper as prisões do afeto e do exercício pleno e profundo da humanidade, e que, de forma
inexplicável, não se consolidou em uma sessão solene, mas solicitações de sessão solene que adentraram esta
Casa depois do pedido de uma sessão para discutirmos o Dia do Orgulho LGBT vão se realizar ou se realizaram.
Eu penso, Sr. Presidente, que há uma institucionalização do preconceito e da discriminação, que são
inadmissíveis. E reporto a V.Exa. a necessidade de realizarmos essa sessão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Antes de passar a palavra ao Deputado Carlos Andrade, do PHS de
Roraima, vou conceder 1 minuto ao nobre Deputado Mauro Benevides, para dar mais um discurso como lido.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aprovada por esta Casa, por unanimidade de votos, a Proposta de Emenda à Constituição nº 443, de 2009, encontra-se presentemente no Senado Federal, à espera de que os eminentes integrantes daquela Casa acolham tal
proposição, de interesse vital para os advogados públicos, responsáveis por trabalho permanente com vistas
a garantir maior arrecadação para o erário, defendendo o interesse público de forma competente e constante,
o que há sido constatado ao longo de cada exercício fiscal.
Recorde-se de que nesta Casa tal matéria recolheu a unanimidade de apoio dos nossos Parlamentares,
todos convictos de que a proposição trará, quando promulgada, uma significativa ampliação de receita, num
momento em que o Poder Executivo, sob o comando firme e sereno do Presidente Michel Temer, luta em busca
de equilibrar a receita pública, a fim de que possamos superar o delicado momento por que passa o Tesouro
Nacional.
A caracterização inadequada de pauta-bomba, tantas vezes precedida e injustamente alegada, não levou em conta a circunstância de que a repercussão financeira da majoração somente ocorrerá após o segundo exercício financeiro, o que torna inquestionavelmente viável algo de grande relevância para os cofres do
Erário Nacional.
Relator que fui da importante matéria na passada Legislatura, vi-me instado a retornar a essa temática,
desta feita com o objetivo de conclamar os eminentes Senadores a aprovarem a referenciada PEC, o que trará
redobrado estímulo para que os profissionais beneficiados possam, com maior intensidade, continuar cumprindo os seus objetivos funcionais.
Entendi, por isso, de renovar apelo já transmitido a cada um dos componentes da outra Casa, no sentido
de que diligenciem o exame de tal Proposta, reconhecendo a inquestionável justeza de que a mesma se reveste.
Nessa expectativa, confio em que o Presidente Renan Calheiros estimulará os seus pares para que garantam o trâmite favorável de tal iniciativa, da qual o maior beneficiário será o Tesouro Nacional, com a consequente elevação receita pública.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado. Vamos divulgar no programa A
Voz do Brasil o pronunciamento de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Andrade, do PHS
de Roraima.
Agradeço a V.Exa., sempre muito gentil com esta Presidência.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. CARLOS ANDRADE (PHS-RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado pela generosidade de me conceder 3 minutos.
O que me traz à tribuna nesta oportunidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é o fato de que, no
Estado de Roraima, mais uma vez, nós tivemos, no último final de semana, um apagão de aproximadamente 1
hora e meia. Meio milhão de habitantes ficaram sem energia elétrica. Nós atribuímos isso ao completo descaso
do Governo Federal. Por conta de um empreendimento, de uma obra atrasada há mais de 6 anos, o suprimento
de energia elétrica daquele Estado é feito pela Venezuela, país vizinho.
Esta minha fala é justamente para compartilhar esse problema, que não atinge apenas o Estado de Roraima, mas o Brasil.
Passo a fazer menção à ineficiência do Governo afastado.
A inabilidade do Governo se verificava em praticamente todas as áreas, e por isso viemos a esta tribuna
para falar sobre a inabilidade do Governo da Presidente Dilma. Hoje, porém, falo sobre a paralisia das grandes
obras prometidas pelo Governo afastado.
O legado da Presidente Dilma são as obras paradas, canceladas ou atrasadas. O PAC, coordenado por
Dilma desde que exercia o cargo de Ministra-Chefe da Casa Civil, é um fiasco. A previsão de investimentos, que
era da ordem de 1 trilhão de reais, entre 2015 e 2018, ficará longe de se concretizar. Obras fundamentais não
conseguem sair do papel, como o Sistema de Logística de Etanol, as Ferrovias Norte-Sul e Transnordestina, a
transposição das águas do Rio São Francisco, a Refinaria Abreu e Lima e o Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro. Enfim, a lista é extensa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
Como se não bastasse a roubalheira do Governo petista, há também a completa incompetência do Governo Dilma em gerir a coisa pública. Talvez o maior exemplo dessa incompetência sejam as maquiagens contábeis que culminaram na aceitação do pedido de impeachment da Presidente.
É importante ressaltar para a população que o processo de impeachment está sendo conduzido no estrito
cumprimento da nossa Constituição. Os decretos de crédito suplementares foram, sim, editados ao arrepio da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, e as pedaladas fiscais tiveram o propósito de maquiar a enorme dívida pública que o Governo Dilma legou à sociedade. E o resultado desse desgoverno não é outro senão o desemprego
e o aumento da pobreza.
Sr. Presidente, solicitamos que esta mensagem seja divulgada nos Anais da Casa e, se possível, no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Sou eu que agradeço, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Tem a palavra o Deputado João Marcelo Souza, por 3 minutos.
O SR. JOÃO MARCELO SOUZA (Bloco/PMDB-MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, eu não sei nem como começar esta fala, de tão triste que é o desgoverno que está acontecendo
no Maranhão, meu querido e amado Estado.
Eu creio, Sr. Presidente, que nós temos o pior Governador de todos os tempos no Estado do Maranhão.
Ele é conhecido como um governador perseguidor, que não gosta do povo, que não atende a classe política,
nem a Oposição nem a Situação, que não ouve Prefeitos nem lideranças, cujo apelido é professor de Deus.
Sr. Presidente, esse Governador agora extrapolou. Ele resolveu perseguir o Delegado Valter Costa, que
era pré-candidato a Prefeito de Santa Inês. Ele já o transferiu para uma segunda cidade, Cedral. Se não bastasse isso, ele fez agora algo muito pior. Ele levou, através da Polícia Civil, o juiz a uma conclusão numa situação
relativa ao pré-candidato a Prefeito de Turilândia em primeiro lugar nas pesquisas, que foi preso. O nosso pré-candidato, Domingos Curió, já foi Prefeito duas vezes de Turilândia e está arrolado num processo, mas nunca
foi chamado para ser ouvido. Mesmo assim, foi preso por perseguição desse Governador perseguidor, desse
Governador que não tem moral, desse Governador que não terminou nem as obras da ex-Governadora Roseana Sarney, como o Italuís, que tem está 90% pronto, e está deixando sem água a cidade de São Luís. Ele não
tem competência para ser Governador!
O nosso pré-candidato a Prefeito de Turilândia foi preso por perseguição política. Rasparam a cabeça do
pré-candidato. Bateram no pré-candidato. Tudo por perseguição, porque ele tem um adversário lá, que é do
Governador, que está tentando vencer, mas não vai vencer.
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Governador, o senhor é o pior Governador de todos os tempos do nosso Estado! O senhor não vai ser
eleito para mais nada! Todos têm vergonha do senhor! E nós vamos ganhar em Turilândia! Isso não vai ficar assim. Nós vamos ganhar em Turilândia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Onyx Lorenzoni.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e todos aqueles que acompanham esta sessão, eu estava, na semana passada, participando, a convite
de uma fundação alemã, de um seminário sobre transparência e combate à corrupção, na Alemanha, quando
estourou aqui no Brasil a Operação Custo Brasil. A operação tratava de mais uma ramificação da organização
criminosa que o PT instalou no Governo Federal, a qual, neste caso particular, era liderada pelo ex-Ministro
Paulo Bernardo. E no que consistia? Consistia na contratação da empresa Consist Software Ltda. para fazer
descontos de crédito consignado.
Agora, Presidente Manato, vem aquela situação: recordar é viver. Sabe por que, Deputado Julio Lopes?
Porque, em 2004, o Presidente Lula, a quem chamei de traficante de influência na CPI da PETROBRAS – o que
hoje fica cada vez mais claro para todos os brasileiros e brasileiras –, editou uma medida provisória autorizando
o crédito consignado. E fez mais: assinou 10 milhões de cartas dizendo que estava à disposição dos servidores,
dos aposentados do INSS. Aí, abriu prazo para os bancos se habilitarem ao crédito consignado.
Presidente Manato, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e os grandes bancos privados brasileiros
levaram 3 meses, 4 meses para conseguir a autorização. O BMG – o Sr. Marcos Valério – obteve do Governo Federal a autorização em 8 dias! Um banquinho que tem só 10 agências, contra os milhares das agências da Caixa
Econômica Federal, rapidamente, porque havia mercado, acumulou uma carteira que, alguns meses depois,
após haver lucrado mais de 3 bilhões de reais, vendeu para a Caixa Econômica Federal por mais 1 bilhão de reais.
Lula e o PT têm essa atração fatal pela maracutaia.
Já ao alvorecer do seu Governo, Lula estava colocando Paulo Roberto Costa lá na PETROBRAS, o que
depois se desdobra no petrolão. E estava acertando com o Marcos Valério, através de Dirceu e de todo o resto
da quadrilha, a operação, que se repetiu, alguns anos depois, essa operação agora chamada de Custo Brasil.
O mais curioso é que, nessa época, também, o tesoureiro do PT, o terceiro que foi preso – dá para pedir
música no Fantástico –, o ex-Deputado Paulo Ferreira, em 2001, Presidente Manato, estava na frente da sede
do Partido dos Trabalhadores na Avenida Farrapos – essa sede foi comprada com dinheiro desviado de um tal
Clube da Cidadania, portanto a coisa vem de longa data – e foi sequestrado. Ele ficou um breve período sob
o domínio de bandidos. E ele dizia aos bandidos: “Eu sou amigo do Tarso”, que era Prefeito de Porto Alegre. “Eu
sou amigo do Olívio”, que era o Governador do Estado, como se isso pudesse sensibilizar os bandidos. E um dos
bandidos lhe disse: “Olha, meu amigo, não tem nada a ver com o seu trabalho”.
Será que os petistas acham que têm salvo-conduto entre os foras da lei? Será que eles acham que há
uma fraternidade entre a bandidagem?
Sabe qual é o problema do PT? É que o diabo mora nos detalhes, e os detalhes apontam que a organização criminosa caiu e vai continuar caída, porque o brasileiro não aceita mais corrupção.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra à Deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa
Catarina.
V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato, Sras. e Srs. Deputados, primeiro, quero registrar minha indignação, minha chateação e minha tristeza com
a atitude do Presidente da Casa em exercício no último final de semana.
É impossível um Parlamentar se programar para vir a Brasília trabalhar, como é nosso dever, como é nossa obrigação, se o Presidente em exercício muda a agenda cinco vezes, Sr. Presidente.
Com muita felicidade, nós conseguimos deliberar na Comissão de Seguridade Social e Família e esgotar
toda a pauta que tínhamos lá, porque conseguimos garantir o quórum. Não sei se vamos conseguir garantir
quórum para deliberarmos aqui no plenário.
Eu preciso lembrar ao Presidente que essas mudanças – S.Exa. mudou o cronograma das emendas das
Comissões, e estaríamos, nesta semana, apreciando as emendas de Comissão ao Orçamento – geraram custo para os cofres públicos. Trocar bilhetes de passagens aéreas ou comprar passagem aérea em cima da hora,
como todos nós sabemos, faz diferença no custo do deslocamento de cada um para Brasília.
Então, quero deixar isso aqui registrado. E quero dizer que isso está me parecendo um caso patológico.
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Nós precisamos tomar providências, porque os demais 512 Parlamentares estão expostos, em função
desses encaminhamentos equivocados do Presidente em exercício.
Segundo, Sr. Presidente, quero dizer que a minha cidade, o Município de Lages, no Planalto Serrano, depois de um grande esforço da bancada de Santa Catarina como um todo, do Governo do Estado e do Prefeito,
passou a ter voos diários, agora através da companhia Azul.
A nossa região estava com dificuldade para receber empreendimentos, para receber grandes empresas,
em função das dificuldades na área de logística. Os voos iam só até a capital. A partir da tarde de hoje, nós vamos ter voos até Campinas, repito, pela empresa Azul, o que vai facilitar e estimular a ida de novos empreendedores para a nossa cidade. E vai facilitar a vida dos nossos empresários – há grandes empresários no Município,
na região como um todo –, que poderão se deslocar para os grandes centros do País e para fora do Brasil mais
rapidamente. Com isso, poderão buscar e otimizar receitas. Haverá estímulo à criação de novos empregos, em
especial neste momento de crise.
Sr. Presidente, V.Exa., que é exemplo para nós – há 11 anos ininterruptos nesta Casa, sem nenhuma falta
–, não queira saber a nossa angústia por marcar agenda no Estado e ter de cancelá-la, por marcar voo e ter de
cancelar voo.
Que o Presidente em exercício se espelhe um pouquinho em V.Exa., Sr. Presidente, e cumpra com determinação e com segurança o seu dever, para que nós possamos trabalhar com tranquilidade aqui na Casa,
deliberando. O País não pode esperar. Respeitamos todas as festas juninas, mas não dá para pôr a culpa nelas,
não. A culpa é unicamente do nosso Presidente em exercício, que foi um atrapalhado nesses últimos dias, mudando de todas as formas o trabalho aqui no plenário.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Eu que agradeço, nobre Deputada. Muito obrigado pela gentileza
para com a minha pessoa, ainda mais vindo da parte de V.Exa., uma pessoa tão conceituada nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra à Deputada Raquel Muniz.
V.Exa. tem 3 minutos na tribuna.
A SRA. RAQUEL MUNIZ (PSD-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um convite especial ao Brasil. Com toda essa crise que o Brasil vem vivendo, Montes Claros, no norte de Minas Gerais, estará
realizando, de 1º a 10 de julho, a EXPOMONTES 2016, exposição agropecuária que é uma das maiores do Brasil.
Estaremos lá juntamente com a sociedade rural, com o sindicato rural e com a Prefeitura Municipal de Montes
Claros recebendo todos vocês para uma das mais belas exposições do País.
Quero também fazer um registro. Estou aqui também nesta semana, apesar das idas e vindas em relação
aos trabalhos desta semana, juntamente com a Deputada Carmen Zanotto e outros Parlamentares que, como
eu, tiveram que refazer a sua agenda para se fazerem presentes, e hoje conseguimos, na importante Comissão
de Seguridade Social e Família, o quórum necessário para dar andamento a questões importantes para o Brasil
na área da saúde. Conseguimos deliberar sobre importantes temas, mostrando ao Brasil que os Parlamentares
estão, sim, comprometidos com a saúde.
Quero dizer também que, durante esse pouco mais de 1 ano e meio aqui na Casa, consegui emplacar
agora uma CPI. Há 20 anos, nesta Casa, nenhuma Parlamentar mulher tinha conseguido apresentar uma CPI.
Após 20 anos, consegui ser autora da CPI do DPVAT, uma vitória das mulheres e uma vitória da sociedade, que
vai conhecer mais sobre os recursos a serem investidos na saúde e na educação para o trânsito.
Portanto, estávamos aqui hoje também para participar da reunião da CPI do DPVAT. Isso mostra para
vocês o meu compromisso como Parlamentar.
Muitos dos que nos acompanham já sabem que, logo que aqui cheguei, apresentei projeto de lei na área
de educação para os médicos, garantindo que no diploma constasse a nomenclatura “médico”. Apresentei também uma proposta de emenda à Constituição a respeito da manutenção do FUNDEB. Essa proposta passou
pela Comissão de Educação, passou pela principal Comissão da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania – CCJC, onde foi aprovada por unanimidade. E agora, a Comissão já instalada, estamos discutindo o FUNDEB, para que ele se torne uma política perene, já que é tão importante para a educação deste País.
Quero encerrar, Sr. Presidente, dizendo que todo esse nosso trabalho parlamentar será conhecido em
Minas Gerais inteira através da nossa revista, que estará mostrando também o importante presente que estamos levando para a exposição agropecuária não só do norte de Minas, mas para o Mucuri e o Jequitinhonha:
as nossas emendas que foram incluídas nas Medidas Provisórias nºs 707 e 733, que dizem respeito à renegociação da dívida agrária.
Esse é o nosso presente para os agricultores norte-mineiros e de todo o Brasil. Essa é uma conquista que
conseguimos realizar junto com a bancada do Nordeste. Juntos, conseguimos para incluir os agricultores da
nossa região, o norte de Minas Gerais, naquilo que foi concebido também para o Nordeste Brasileiro. Os bene-
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fícios dessas medidas provisórias são, sem, dúvida de grande importância para a nossa região. Somos irmãos,
sim, o norte de Minas Gerais e o Nordeste Brasileiro, e, juntos, conseguimos renegociar a dívida agrária.
Agora, os nossos agricultores terão melhores condições de continuar trabalhando a terra e suprindo as
nossas mesas de alimento.
Sr. Presidente, gostaria que fossem divulgados pelos meios de comunicação e pelo programa A Voz do
Brasil os meus comunicados.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Julio Lopes, do PP do Rio
de Janeiro.
V.Exa. tem regimentalmente 3 minutos, mais 1 minuto prorrogável.
O SR. JULIO LOPES (Bloco/PP-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
iniciar, mais uma vez, lamentando a dramática situação em que vive esta Casa com a Presidência do Deputado
Waldir Maranhão.
É absolutamente insustentável, inadmissível, impossível que continuemos com tão tola e tão débil Presidência, razão de dezenas de chamados, de convocações e desconvocações para a mesma coisa.
Sr. Presidente, isso é uma vergonha para o Brasil! É uma vergonha para a nossa ação parlamentar!
Quero cumprimentar V.Exa. e pedir socorro, em nome da população do Rio de Janeiro, Presidente. Nós
do Rio de Janeiro estamos vivendo uma situação absolutamente dramática, do ponto de vista da segurança
pessoal de todo aquele que transita nas ruas do Rio de Janeiro.
Quero, neste momento, lamentar a morte da médica Gisele, este fim de semana, logo após ter trabalhado
para servir a comunidade mais pobre. Ao retornar para casa, foi lamentavelmente atingida por um tiro na cabeça.
Quero dizer, Presidente, que, assim como ela, qualquer um que transite na cidade do Rio de Janeiro está
sujeito a tomar um tiro e a vir a falecer, Deputada Erika Kokay, a qualquer momento, como faleceu, este fim de
semana, o segurança do Prefeito Eduardo Paes. Ao levar seu cunhado para casa, ele foi emboscado, foi baleado e faleceu.
Quero registrar, Sras. e Srs. Deputados, que houve mais de 60 mortes de policiais em serviço durante
este ano. Esse dado é lamentável. E, com minha fala, quero chamar, sim, a atenção do Presidente Temer, quero
chamar a atenção de todo brasileiro que nos possa ouvir e dizer: “Socorro!”
O Brasil tem compromisso com o Rio de Janeiro. O Estado brasileiro tem compromisso com aqueles cidadãos. Temos de dar uma contribuição, sim, imediata.
Ontem, tive um encontro com o Governador Francisco Dornelles, que, no vigor de seus 81 anos, no
ponto mais alto de sua carreira pública – passou por esta Casa por cinco vezes, foi Ministro outras cinco vezes,
Secretário da Receita Federal, Senador da República –, encontra agora, no ponto culminante de sua carreira, a
sofrível e dolorosa condição de governar um Estado sem absolutamente condições de pagar ao funcionalismo,
de pagar aos policiais, de pagar à Defesa Civil. Essa situação é absolutamente inaceitável. E por isso, estamos
sendo, sim, socorridos aqui pelo Governo Federal em caráter de urgência.
E é nessa urgência que peço ao Governo Federal proceda na maior velocidade possível, porque, sem
esses recursos, o Rio de Janeiro não terá a capacidade de honrar o pagamento necessário e fundamental aos
seus policiais e à sua Defesa Civil, Deputada Conceição. E com isso, não há como os cidadãos andarem na rua
com a mínima segurança pública.
Mas quero ainda, Sras. e Srs. Deputados, fazer um outro chamamento aqui: o Brasil precisa declarar guerra
às armas de guerra. O Exército brasileiro e a Polícia Federal são, sim, são responsáveis pelas armas de combate
que estão em todas as nossas ruas. Não é admissível que camionetes trafeguem pelas ruas do Rio de Janeiro
com armas de grosso calibre. Essas armas têm que ser controladas pela União, pelo Exército.
Quero aqui chamar o Ministro Raul Jungmann, nosso colega desta Casa, para que tome uma providência.
O Exército brasileiro e a Polícia Federal do Brasil têm, sim, a responsabilidade de ajudar a Polícia, no Rio
de Janeiro, a resgatar essas armas da mão de tantos bandidos.
Sr. Presidente, estamos numa situação de calamidade, de urgência. O Brasil tem que declarar essa guerra
a toda e qualquer arma que não tenha registro, mas, sobretudo, às armas de assalto, às armas de guerra que
inundaram as nossas ruas e que ameaçam as nossas vidas, que assaltam o brasileiro, sobretudo no Rio de Janeiro.
Como o cidadão pode andar ou a polícia pode reagir se ela pode ser emboscada, a qualquer momento,
com armas de assalto, com armas de guerra, com granada, Sr. Presidente? Isso é inaceitável.
Faço este discurso da tribuna para pedir ao Presidente Michel Temer, aos seus Ministros e ao Ministro
Raul Jungmann que estude esse problema e que decida já por uma ajuda ao Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Muito obrigado, Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra à nobre Deputada Erika Kokay, do PT do Distrito Federal.
Regimentalmente, V.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, diz um grande poeta
deste Brasil que “a mão que afaga é a mão que apedreja”. É um grande poeta paraibano, que honra cada uma
e cada um de nós.
Esses que muitas vezes vêm aqui e apedrejam o Presidente em exercício na Casa têm um silêncio cúmplice profundo no que diz respeito ao Presidente afastado.
Aqui se diz: “É uma vergonha para este Parlamento que nós tenhamos tido quatro convocações, ou três, ou
cinco convocações diferenciadas para o dia de hoje”.
Penso que nós não deveríamos ter vivenciado isso, mas sabe o que é vergonha para este Parlamento, que
fere mortalmente o seu decoro parlamentar? É termos um Presidente que tem tantas, profundas e fundamentadas denúncias de corrupção. É nós temos um Presidente que negou, escondeu o seu patrimônio, que alguns
dizem que é mal menor. “Ah, apenas mentiu”. Mentiu, escondeu o seu próprio patrimônio com contas no exterior.
O Presidente afastado foi afastado em função da ação de um outro Poder, porque, a depender dos fâmulos desta Casa, dos sabujos desta Casa, estaria ainda reinando, impondo seu reinado, tecido com os fios da
corrupção e da apropriação indevida do patrimônio público. Esses que aqui vêm e que aqui questionam, que
dizem “que vergonha e que absurdo”, calam-se.
Calam-se porque esse Presidente articulou as forças mais profundas do fascismo para impor uma derrota
e um golpe à República. Não é um golpe contra a Presidenta Dilma Rousseff. É um golpe contra a democracia.
É um golpe contra a luta deste País, que se apropriou do verde e do amarelo que estavam sob as botas dos
militares para dizer que queria eleger o Presidente da República e que construiu, durante 13 anos, um Brasil
que eles querem negar.
Veja: o próprio Presidente golpista interino disse que tinha herdado uma herança maldita. Desmentido
foi por aquele golpista que ocupa hoje o Ministério da Fazenda e que havia dito: “Não, o Brasil é extremamente sólido. O Brasil tem reserva de 376 bilhões de dólares”. Sabe quanto se tinha de reserva no Governo Fernando
Henrique Cardoso? Dezesseis bilhões.
Então, o próprio Presidente golpista é negado por um representante de um Ministério, o Ministério da
Fazenda, que fala da solidez do Brasil, que não se mede só pelo percentual diminuto, que é praticamente a
metade do comprometimento da dívida com o PIB que nós tínhamos no Governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos quase 50 CPIs afundadas durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, e, hoje, aqui, tudo é
investigado neste País, inclusive por obra da própria Polícia Federal, que nos Governos Lula e Dilma tem quase
3 mil operações, contra 40 durante o Governo Fernando Henrique Cardoso.
Mas não é por isso que nós temos solidez. Sabe por que nós temos solidez? Porque 40 milhões de brasileiros deixaram de viver sob a fome, porque nós temos meninos, filhos e filhas de trabalhadores, que podem
hoje ter um diploma universitário. Essa é a solidez de um povo que se coloca de pé. E o fato de o povo se colocar
de pé... Tem razão Luiz Veríssimo, quando diz que este golpe foi construído por uma elite que quer continuar
de costas para o povo brasileiro.
Golpistas!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputada Erika Kokay.
Durante o discurso da Sra. Erika Kokay, o Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Pereira, nos termos do § 2° do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Convido agora para fazer uso da palavra o Deputado Luiz Couto,
do PT da Paraíba, pelo tempo regimental de 3 minutos.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, em 7 de dezembro do ano passado, a Folha de S.Paulo, depois do envio da carta do Vice-Presidente da
República, atual Presidente em exercício, o golpista Michel Temer, publicou o seguinte: “Dilma nunca confiou
em mim, diz vice-presidente Temer a aliados”.
Eu acho que esse foi o grande problema, o grande erro da nossa Presidenta Dilma Rousseff. Hoje o portal
Brasil 247 publicou a seguinte manchete: “Dilma: Temer não consegue nem governar sem conversar com Cunha”.
Um encontro secreto entre os dois, para não ser comunicado, foi marcado. E, se houvesse algum vazamento,
teriam que dizer que estavam avaliando o quadro atual. Mas não foram lá para dizer que o amor é lindo. Enfim, na realidade, isso mostra que o Governo Temer é chantageado pelo Presidente da Câmara dos Deputados
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afastado, o Deputado Eduardo Cunha, e que esta Casa continua marcada profundamente pela presença dele
– ausente, mas presente –, porque ele ainda usa toda a sua estrutura para determinar ou mandar.
A Presidenta Dilma disse: “O erro mais óbvio que cometi foi a aliança que eu fiz, para a reeleição, com o
grupo político de quem teve atitude de usurpação e traição”. Disse mais: “Poderíamos ter sido mais contundentes
para denunciar golpe articulado pela mídia, descontentes que ‘não queriam ‘pagar o pato’, oposição e golpistas”.
Nós consideramos que é mais um golpe, e esse golpe está sendo registrado. Segundo o resultado de uma
pesquisa de opinião publicada no site DCM, 70% dos brasileiros rejeitam o Governo deste Presidente golpista.
E agora ele tenta desmontar o Conselho Nacional de Educação. Já retirou recursos da educação e agora
tenta desmonta o Conselho Nacional da Educação, constituído através de eleição.
Como disse Tarso Genro, “reunião entre Temer e Cunha é o último grau de desmoralização do País”.
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a V.Exa. que autorizasse a devida divulgação deste meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa, em especial no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Pois não, Deputado Luiz Couto.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Tem V.Exa. a palavra, Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Rede-RJ. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso
Regimento tem a previsão de a sessão extraordinária servir para discussão e votação da matéria da Ordem do
Dia, no art. 67. Nós não temos número para votação, mas temos número para discussão, e a sessão teve número para se instalar. Nós estamos em uma sessão extraordinária.
O que eu peço a V.Exa. é que inicie a discussão da matéria. Não há embaraço para nós discutirmos a matéria. Quando nós olhamos daqui o plenário vazio, isso não quer dizer que a Casa não esteja com Deputados.
Os Deputados estão na Casa. E, anunciada a discussão da matéria para daqui a 5 minutos, eu tenho a maior
certeza de que os Deputados deixarão os seus gabinetes, enfim, os assuntos relacionados ao mandato que são
tratados fora do plenário, e virão para o plenário.
Então, eu creio que iniciar a discussão não atrapalha qualquer espécie de entendimento que esteja
acontecendo, porque não se votará um requerimento de encerramento da discussão. Não há número para
qualquer votação.
Se não houver sobre a mesa requerimento de adiamento da discussão, não vejo por que não se possa
iniciar a discussão.
E V.Exa. tem a experiência e o talento reconhecido como Parlamentar para fazê-lo. E nós poderemos começar aqui essa discussão da matéria, que atrairá os demais Deputados.
Eu deixo a critério de V.Exa. Levantei como questão de ordem apenas para ter acesso ao microfone, porém não estou instigando a Mesa, porque não percebo um descumprimento do Regimento por parte de V.Exa.
É como se eu lhe dirigisse um apelo, para salvaguardarmos a imagem da própria Câmara dos Deputados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Miro Teixeira. Quero parabenizá-lo pela
sua preocupação.
Estava presidindo esta sessão o nosso colega Carlos Manato, e estamos aguardando uma definição do nosso
Presidente Waldir Maranhão, que, nos próximos minutos, passará para esta Mesa o procedimento a ser adotado.
Provavelmente, vamos iniciar a nossa sessão ordinária, prevista para 14 horas. Mas estamos aguardando
a posição do nosso Presidente Waldir Maranhão.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Permita-me, mas a resposta de V.Exa. leva a supor que nesta sessão extraordinária não se iniciará a discussão, só na sessão ordinária?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Esta sessão poderá ser prorrogada por mais 1 hora também. Estamos aguardando a definição da Presidência.
Mas, de qualquer forma, agradeço a questão de ordem de V.Exa., a qual apoio.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu lamento, porque reconheço em V.Exa. qualidade parlamentar para começar
a discussão, mas V.Exa. que é o árbitro da deliberação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Miro Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Otavio Leite, pelo tempo de 1 minuto
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão do orador.) – Eminente Presidente, Deputado Mauro Pereira,
permita-me em breves palavras associar-me ao decano da Casa, Deputado Miro Teixeira, que houve por bem
chamar a atenção para uma providência que me parece absolutamente justa, ainda mais no dia de hoje, em
que se especulou muito no País sobre a realização ou não de sessão, a remuneração ou não dos Parlamentares
em função da sessão.
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Ora, é evidente que nós precisamos prestar contas à sociedade, e o mínimo é debater matérias. A pauta
está aí. É possível, regimentalmente, que nós iniciemos os debates sobre a matéria, que, inclusive, diz respeito
às Olimpíadas. É um tema urgente, relevante. Eu acho que ninguém se furtaria a iniciar uma discussão sobre
algo tão importante para o Brasil.
Eu não vejo por que nós ficarmos nessa paralisia. É quase que um antimovimento. É uma letargia inercial. Não pode ser!
Penso que V.Exa. poderia procurar o Presidente e solicitar a sua anuência. Não sei bem quem é o Presidente da Casa, quem vai, na prática, ser o Presidente de fato e de direito. Estas são questões que sempre causam
dúvidas em nós, no plenário: Quem é de fato o Presidente da Casa? Quem é de direito o Presidente da Casa?
Isso é algo que precisamos inclusive corrigir.
Agradeço a V.Exa. a atenção e sugiro que ousemos. Liguemos para o superior imediato, para que tenhamos uma decisão. Vamos começar o debate. Há vários Deputados inscritos. Seria de bom proveito para a Casa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Obrigado, Deputado Otavio Leite, Deputado Miro Teixeira e demais
Deputados presentes.
Já estão na Casa 225 Deputados. Com certeza, o mais brevemente possível, o Presidente Waldir Maranhão vai nos passar as instruções.
Uma coisa é certa – eu compartilho plenamente da preocupação dos colegas Deputados: nesta Casa,
temos que cumprir com a nossa obrigação, que é trabalhar e votar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte
Ato da Presidência
Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento Interno, esta Presidência decide criar Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 134-A, de 2015, do Senado Federal,
que “acrescenta art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reservar vagas para
cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito
Federal e nas Câmaras Municipais, nas 3 (três) legislaturas subsequentes”, e apensadas.
A Comissão será composta de 29 (vinte e nove) membros titulares e de igual número de suplentes, mais
um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de
acordo com os §§ 1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno.
Brasília, 28 de junho de 2016.– Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Passo agora a palavra ao Deputado Hildo Rocha, para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PMDB/PEN.
O SR. HILDO ROCHA (Bloco/PMDB-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Deputado Mauro Pereira, que neste momento preside a sessão, Sras. e Srs. Deputados e aqueles que nos acompanham pela TV
Câmara ou que nos ouvem pela Rádio Câmara, nós utilizamos a tribuna no dia de hoje para falar a respeito de
um seminário promovido pela Câmara Federal na cidade de Bragança, no Estado do Pará, para discutir os 20
anos da Lei Kandir.
O seminário, coordenado pela Comissão de Finanças e Tributação, foi organizado pela Presidente da
Comissão, a Deputada Simone Morgado, que se encontrava naquela cidade. Nós também participamos, juntamente com o Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, o Deputado Arnaldo Jordy, do PPS, e vários representantes de diversos segmentos dos Estados e dos Municípios que têm grandes interesses na discussão dessa lei.
Essa lei vem ajudando o desenvolvimento do agronegócio e o desenvolvimento do segmento mineral
do nosso País. Entretanto, tem deixado de ajudar os Estados e os Municípios, que são os geradores dessas riquezas. Essa lei foi constitucionalizada, a nossa Constituição recepcionou essa lei, que foi criada há 20 anos, no
Governo Fernando Henrique Cardoso, pelo então Deputado Kandir. E ela precisa de fato ser regulamentada,
para corrigir algumas distorções que vêm ocorrendo e trazem grandes prejuízos para Estados como Pará, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, o meu Estado, Maranhão, que perde recurso enorme – e olha que o Estado precisa
muito desse recurso –, Piauí, Minas Gerais, entre outros Estados.
Foi um verdadeiro sucesso o seminário promovido pela Comissão de Finanças e Tributação, organizado
pela Deputada Simone Morgado, a quem quero parabenizar pela organização. O seminário teve como resultado propostas que vamos trazer para a Câmara, para que sejam discutidas no âmbito deste Congresso Nacional.
Quero também registrar, Sr. Presidente, demais colegas Deputados, que estivemos mais uma vez, no sábado último, na cidade de Buriticupu. Dessa vez, participamos, ao lado do Prefeito Zé Gomes, da entrega de mil
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unidades residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida, programa que tem sido um verdadeiro sucesso,
ajudando as famílias mais necessitadas, ajudando a diminuir o déficit habitacional e dando abrigo para aquelas
famílias que precisam realmente de uma casa digna. Aquele foi um momento de muita alegria. Na presença de
diversos Secretários, milhares de pessoas foram à praça para receber a chave da sua residência.
Portanto, quero aqui parabenizar mais uma vez o Prefeito Zé Gomes pelo excelente trabalho que vem
realizando naquela cidade.
Tivemos a oportunidade de visitar também a residência inclusiva. Ele instalou duas residências inclusivas na cidade de Buriticupu. As pessoas que viviam na rua hoje têm um lar digno, com todo o conforto de uma
família, assim como as crianças – ela recebe inclusive menores de outras cidades.
Falando em Municípios bem administrados, como é Buriticupu, quero aqui parabenizar hoje a cidade
de Presidente Dutra, que completa 73 anos de independência, 73 anos de autonomia administrativa e financeira. Trata-se de um polo econômico de uma região, no centro do Estado do Maranhão, uma cidade que tem
crescido e se desenvolvido graças à força do povo daquela cidade.
Atualmente, a cidade de Presidente Dutra se encontra num momento muito bom, tendo em vista que o
Prefeito, o nosso companheiro Juran Carvalho, vem realizando uma administração muito boa também, comparável à administração do Prefeito Zé Gomes, de Buriticupu.
Em nome dele e em nome dos Vereadores, quero parabenizar toda a população de Buriticupu, por mais
1 ano de independência, e que se comemora com uma cidade mais bonita. Há 4 anos, a cidade de Buriticupu
era uma cidade jogada ao léu, sem organização, suja, esburacada, com colégios maltratados, com a saúde precária, sem nenhum compromisso do poder público com os habitantes daquela cidade, mas hoje ela vive um
momento muito melhor do que há 4 anos.
Os empresários de lá também têm ajudado muito no desenvolvimento daquela cidade e de toda a região, assim como os trabalhadores do campo e da cidade.
Portanto, meus parabéns a essa cidade por mais 1 ano de independência!
Quero também falar um pouco sobre a reunião que tivemos agora há pouco, com a Dra. Ana Paula Vescovi, que é a atual Secretária do Tesouro Nacional. Fomos lá, com a Diretoria da Confederação Nacional dos
Municípios, para tratar de um equívoco que está havendo em relação à interpretação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 426, de 2014, que aumentou em mais 1% o repasse ao FPM dos Municípios.
O entendimento do Tesouro Nacional é de que este ano o repasse feito no dia 8 do próximo mês será de
apenas 0,75% e não de 1%. Há um erro de interpretação. Mostramos, junto à Assessoria Técnica da Confederação
Nacional dos Municípios, que há um equívoco na leitura e na interpretação da emenda à nossa Constituição. De
fato, tem que ser 1%, porque esse 0,25% que deixará de ser repassado no dia 8 representa 900 milhões de reais.
Uma cidade, por exemplo, com 17 mil habitantes, lá no Estado de Pernambuco, vai perder quase 180 mil
reais. É dinheiro suficiente para ajudar no pagamento dos servidores, melhorar a saúde, melhorar a educação
daquela cidade e de outras cidades do Brasil. São 5.550 Municípios. A cidade de Imperatriz, que é a segunda
maior do Maranhão, vai perder algo em torno de 500 mil reais.
Portanto, nós temos que fazer um trabalho e unir todos os municipalistas do nosso Brasil para que esses
recursos não deixem de ir para as devidas cidades.
Quero também aqui, Sr. Presidente, falar sobre a CPI do CARF. Ela tem realizado um bom trabalho no
sentido de desvendar a fraude que aconteceu no âmbito daquela unidade administrativa, que é vinculada ao
Ministério da Fazenda.
Depois da Operação Zelotes, encontrou-se no CARF um desvio de recursos do Tesouro Federal que já
soma 19 bilhões e meio de reais. Esses são recursos que deveriam ter ido para os Estados, para os Municípios
e também para a União, para atender à segurança pública, à saúde e à educação. Alguns empresários, juntamente com advogados e também com conselheiros daquela unidade administrativa de recursos administrativos, de fato, fizeram aquilo que não deveriam fazer, burlando o Fisco federal e, de alguma maneira, trazendo
prejuízo – já foram identificados 19 bilhões e meio.
No dia 5 de maio, eu disse, se eu não me engano, no Plenário nº 7, que a convocação de alguns empresários estava servindo para algumas pessoas fazerem chantagem com determinados empresários. Depois da
minha fala, o jornal O Globo me encontrou e falou comigo a respeito desse assunto, e eu expliquei para eles o
que tinha acontecido e o que eu tinha falado. Não disse o nome de nenhum Deputado.
Aqui, eu quero ressaltar que o Deputado Altineu, de fato, não é a pessoa que está sendo acusada pelo
empresário. Muito pelo contrário, ele tem feito as convocações, tem apresentado os requerimentos dele, mas
não retirou nenhum item, continua firme no seu propósito. Portanto, não me referi ao nome do Deputado Altineu em nenhum momento. Houve um equívoco de interpretação por parte de alguns meios de comunicação.
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Quero deixar isso bastante claro e dizer que estou usando as minhas prerrogativas como Deputado Federal no exercício parlamentar de ouvir uma pessoa, um empresário, que está acusando um Deputado.
Eu não posso, de maneira alguma, dizer o nome do acusado, até porque o empresário ainda não me entregou um comprovante de que esse Deputado tenha realmente o achacado. Eu pedi a comprovação, para que
eu possa dizer o nome do Deputado. Eu não posso dizer o nome dele, sob o risco de cometer uma injustiça. E
não vou cometer aqui nenhuma injustiça.
Mas aviso àqueles que estão vestindo a carapuça que a carapuça cai justamente na cabeça daqueles que
a querem vestir. Então, vestem-na aqueles que talvez entendam que estejam fazendo chantagem com este ou
com outro empresário.
O que eu quero deixar aqui registrado é que esse instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito
tem que mudar, tem que ser aperfeiçoado, para que casos como esse não voltem a acontecer.
Era o que eu tinha a dizer na manhã de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Mauro Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão,
que falou em nome da Liderança do Bloco PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Com a palavra o Deputado Major Olimpio, do Solidariedade de
São Paulo.
O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, população que nos acompanha pela TV, pelo rádio e pela Internet, existem coisas que são muito constrangedoras. Eu
acompanhava a manifestação do nosso decano, o Deputado Miro Teixeira, e também me senti extremamente
incomodado. Literalmente, a casa caindo, mais de 12 milhões de desempregados no País, quatorze requerimentos na pauta para serem votados, duas medidas provisórias trancando a pauta e mais 50 itens, e desde
quinta-feira nós estamos brincando com a “quadrilha junina do Maranhão”.
Diz ele: “Haverá sessão deliberativa. Não haverá sessão deliberativa. É mentira! Agora vai haver sessão deliberativa porque a imprensa não gostou. Agora não vale mais”. Já é extremamente constrangedor para todos nós
que a figura presida a Casa, ainda mais numa situação como essa.
Respeitamos os feriados religiosos – sou católico e digo abertamente isso –, mas, na situação em que
nós estamos, por causa dos feriados juninos de São Pedro e de São João, não é possível que esteja registrada
na Casa a presença de 277 Deputados, mas estejam fora 288 Deputados. Depois nós não sabemos por que
apanhamos tanto da opinião pública e ficamos incomodados quando dizem que a postura da Câmara dos Deputados envergonha a população brasileira.
Quero dizer que é mais do que legítimo, sim, Deputado Miro. A sua luz é a sua experiência de vida. Sei
que V.Exa. está tentando dar só um recado: “Pare de fazer de conta que nós temos sessão, porque todo mundo já
percebeu isso, e é extremamente desgastante para a instituição”.
É muito difícil tentar dizer à opinião pública que a Casa está agindo com a legitimidade de representante do povo brasileiro. Repito: 14 requerimentos, 2 medidas provisórias e mais 50 itens na pauta, e a Casa está
esvaziada, sem uma definição exata.
Para minimizar o constrangimento que todos nós sentimos – minimamente –, sugiro à Presidência, não
ao Presidente da Mesa dos trabalhos, o meu irmão Deputado Mauro Pereira, mas à Presidência da Casa, que
assuma o seu papel, venha para o plenário e dê início ao processo de discussão das matérias, que têm muita
relevância para o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Major Olimpio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará.
V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PDT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou ser bem
breve.
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, juntos, somam um débito com o Governo
Federal de 424 bilhões de reais e foram beneficiados com uma renegociação muito favorável. Enquanto isso,
os 9 Estados nordestinos, que têm uma dívida de 23,2 bilhões de reais com o Governo Federal – equivalente
a 5,4% da dívida dos Estado ricos dos quais eu falei anteriormente; e a parte do Ceará é ínfima –, não receberam nenhuma recompensa por serem bons pagadores e atravessarem um período de seca sem precedentes.
Tudo para o Sul e o Sudeste, Sr. Presidente. Pouco para o Norte e para o Nordeste. Quem deveria ser acudido é preterido. Esse é o estilo de governar do interino Temer-Cunha, do PMDB.
Eu queria pedir a V.Exa. que divulgasse nos meios de comunicação da Casa esta nossa reclamação contra
esse tratamento dado ao Nordeste brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Leônidas Cristino. Com certeza a equipe
profissional do programa A Voz do Brasil fará a divulgação do pronunciamento de V.Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Angelim, do PT do Acre.
V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. ANGELIM (PT-AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na quinta-feira
da semana passada eu promovi na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia uma audiência pública para tratarmos do licenciamento ambiental com o Ministro Antônio Herman de
Vasconcellos e Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, com a Presidenta do IBAMA e com representantes do
Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Acre. Foi uma audiência de alto nível. E houve
um consenso: todos foram contrários à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 65, de 2012, que
foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Essa PEC representa um inaceitável recuo nos preceitos constitucionais de proteção do meio ambiente,
pois tenta subtrair o licenciamento ambiental e impedir que o Ministério Público e o Poder Judiciário, além do
cidadão, adotem medidas preventivas ou corretivas no processo de execução de obras com impacto ambiental de magnitude.
Também foi apresentado no Senado Federal o Projeto de Lei do Senado nº 654, de 2015, que também
reduz os efeitos da legislação ambiental.
Sr. Presidente, nós temos que olhar também o lado do gestor, do administrador público, do Prefeito, do
Governador, do Presidente, que quer também edificar e materializar obras.
Esses empreendimentos, muitas vezes, são fruto de compromissos de campanha ou de demandas originadas nas comunidades, passaram pelo crivo de milhões de eleitores e são incluídos nos orçamentos públicos pelas autoridades, aprovados pelos Parlamentos, não raro com a participação ativa de representantes da
sociedade.
E eis que o único agente público, muitas vezes imbuído dos melhores sentimentos morais, mas afetado por idiossincrasias, por princípios ideológicos ou por preferências políticas, resolve, de uma penada, que
aquela obra não deve ser realizada e passa a adotar todo tipo de procedimento protelatório com o único e exclusivo objetivo de impedir a realização do empreendimento, mesmo que todas as exigências feitas tenham
sido adotadas.
A cada rol de diligências atendidas, uma nova lista é apresentada, o que faz do licenciamento ambiental
um verdadeiro tormento para o empreendedor, uma corrida de obstáculos que não termina nunca.
Nesta Casa tramitam aproximadamente 15 projetos de lei sobre esta questão, Sr. Presidente. Substitutivo
de autoria do Deputado Ricardo Tripoli apresentado ao Projeto de Lei nº 3.729, de 2004, busca oferecer uma
proposição ampla, consistente e atualizada sobre o tema, bem como resgatar o que há de melhor em cada
projeto de lei em tramitação.
Ocorre que, em maio deste ano, quando o substitutivo do Deputado Tripoli já estava pronto para ser votado no plenário, foi apresentado um novo Projeto de Lei, o de nº 4.429, de 2016, que é uma cópia fiel do PLS
654/15, de autoria do Senador Romero Jucá. Aqui na Câmara, para a nossa indignação, esse PL foi apensado
ao substitutivo do Deputado Tripoli e, sem passar por nenhuma das Comissões, Sr. Presidente, vai ser votado
diretamente pelo Plenário.
Eu faço um apelo a V.Exa., Sr. Presidente, e a todos os Deputados desta Casa no sentido de que esse PL
passe pelas Comissões da Câmara e seja discutido exaustivamente. A questão ambiental diz respeito a cada
um de nós, a esta e às futuras gerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Angelim, do PT do Acre.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Câmara dos Deputados, fizemos ontem uma audiência pública na Comissão de Integração Nacional,
Desenvolvimento Regional e da Amazônia para discutir a temática do licenciamento ambiental, especialmente
dos grandes empreendimentos com impactos ambientais de monta.
Estiveram presentes como palestrantes o Dr. Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Ministro do
STJ e do TSE, grande estudioso do tema; a Dra. Márcia Brandão Zollinger, representando a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; a Dra. Patrícia de Amorim Rêgo, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Acre;
a Dra. Rose Mirian Hofmann, Diretora de Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que também é Consultora Legislativa aqui da Casa; a Sra. Elisa
Romano Dezolt, especialista em Políticas e Indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e o Sr. Christopher Wells, representando a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).
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Como podem ver, uma audiência de altíssimo nível técnico, da qual restou um consenso: todos são contrários à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 65, de 2012. Esta PEC representa um inaceitável
recuo nos preceitos constitucionais de proteção do meio ambiente, pois tenta subtrair o licenciamento ambiental e impedir que o Ministério Público e o Poder Judiciário, além do cidadão, possam adotar medidas preventivas ou corretivas no processo de execução de obras com impacto ambiental de magnitude.
Entretanto, há muitos outros projetos importantes tramitando nas duas Casas Legislativas que tratam
do licenciamento ambiental sob dois ângulos básicos: De um lado, temos o compromisso ético e também a
necessidade imperiosa, prevista em nossa Constituição, da proteção do meio ambiente para a atual e para as
futuras gerações; de outro, a necessidade, igualmente imperiosa, de realizarmos as obras definidas como prioridade por governantes legitimamente eleitos.
Creio que nossa audiência pública de ontem jogou mais um pouco de luz sobre os dois ângulos do problema, na esperança de que o bom senso prevaleça neste debate. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, desde o começo dos anos 70, o Brasil vem construindo uma moderna legislação ambiental que serve de exemplo
para o resto do mundo. A força do movimento ambientalista brasileiro e uma generosa produção e difusão
de conhecimentos científicos associados ao tema foram capazes de oferecer à nossa sociedade um robusto
marco legal que permite aos órgãos de controle e fiscalização atuarem de forma concreta, como é no caso do
licenciamento ambiental.
O resultado disso é que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi assentado em nossa
Constituição como um direito fundamental, indisponível, integrante das cláusulas pétreas de nossa Carta Magna. E é tão fundamental esse direito que o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo é imputado ao
poder público e à coletividade, incluídas aí as comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas, os trabalhadores urbanos e rurais etc., que têm o direito de ser consultados e de participar ativamente dos processos.
Quero aqui citar trecho de uma nota técnica emitida por um grupo de trabalho intercameral do Ministério Público Federal, composto por mais de uma dezena de procuradores federais, que adverte para as consequências da aprovação da emenda constitucional que ora discutimos:
“...pode-se concluir, sem sombra de dúvida, que a PEC 65/2012 subverte, a um só tempo, a função de um
dos instrumentos mais importantes de atuação administrativa na defesa do meio ambiente – o Estudo
de Impacto Ambiental – EIA, bem como fulmina a estrutura técnico-jurídica em que se fundamenta o
devido processo de licenciamento ambiental, com suas indispensáveis etapas (viabilidade ambiental,
instalação e operação) para obras com significativo impacto ambiental, justamente aquelas para as
quais a Constituição Federal expressamente exige o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, ao qual se
deve dar publicidade.”
Ora, não é difícil imaginar neste nosso Brasil continental que um estudo de natureza tão complexa como
é o EIA possa conter falhas graves que venham a causar danos irreversíveis ou que um empreendedor acabe
atropelando o processo de licenciamento e se antecipando a uma ou a outra das etapas, sem que a licença
tenha sido concedida.
É inadmissível que uma obra em tais condições não possa ser embargada. Mesmo que não haja 100%
de certeza sobre o possível dano, o princípio da precaução nos manda agir mesmo com uma pequena dúvida.
Esta não é uma visão particular de nossa legislação, mas um princípio internacional estabelecido no
princípio 10 da Declaração do Rio, o documento final da Conferência Mundial do Meio Ambiente, a Rio 92:
“A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de
todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações
relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca
de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos
processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular,
colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos
judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos”.
Vamos agora nos debruçar sobre o outro lado desta complexa questão, o lado do gestor público e do empreendedor que deseja, e precisa, realizar uma obra que irá gerar benefícios duradouros, muitas vezes de caráter
urgente, para toda a comunidade, incluindo-se aí comunidades muito distantes do local onde a obra será realizada.
Empreendimentos muitas vezes são fruto de compromissos de campanha ou de demandas originadas
nas comunidades, que passaram pelo crivo de milhões de eleitores e que são incluídos nos orçamentos públicos pelas autoridades, aprovados pelos Parlamentos, não raro com a participação ativa de representantes
da sociedade.
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E eis que um único agente público, muitas vezes imbuído dos melhores sentimentos morais, mas afetado
por idiossincrasias, por princípios ideológicos ou por preferências políticas resolve, de uma penada, que aquela
obra não deve se realizar e passa a adotar todo tipo de procedimento protelatório com o único e exclusivo objetivo de impedir a realização do empreendimento, mesmo que todas as exigências feitas tenham sido atendidas.
A cada rol de diligências atendidas uma nova lista é apresentada, fazendo do licenciamento um verdadeiro tormento para o empreendedor, uma corrida de obstáculos que não termina nunca.
Então temos aqui um quadro em que diferentes agentes atuam com base em princípios bem estabelecidos, como são os princípios constitucionais que regem nossa democracia, que regulamentam a atividade
econômica, a administração pública e os direitos humanos.
Quando olhamos sob essa ótica, fica claro que a solução do problema não é enfraquecer os controles
previstos na nossa Constituição, mas o contrário. A solução é regulamentar de forma clara e precisa todas as
fases do licenciamento ambiental, de forma a fortalecer os controles e a eliminar a subjetividade na ação dos
agentes públicos envolvidos no processo.
A Câmara dos Deputados vem se debruçando sobre esta matéria há mais de 1 década, resultando daí
um vigoroso debate que chegou ao plenário em março de 2016, na forma de um substitutivo ao Projeto de Lei
nº 3.729, de 2004, de autoria do Deputado Luciano Zica e de vários outros Parlamentares, e de mais 13 outros
projetos a ele apensados, todos dispondo sobre o licenciamento ambiental e regulamentando o inciso IV do §
1º do art. 225 da Constituição Federal, pelo qual se exige, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental.
O Substitutivo ao PL 3.729/04, da lavra do Relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente, o Deputado Ricardo Trípoli, busca oferecer uma proposição ampla, consistente e atualizada sobre o tema, bem como
resgatar o que há de melhor em cada projeto de lei em tramitação.
Ocorre que, em maio deste ano, quando o substitutivo do Deputado Trípoli já estava pronto para ser
votado no plenário, foi apresentado um novo projeto, o de nº 4.429, de 2016, que é uma cópia fiel do Projeto
de Lei do Senado nº 654, de 2015, de autoria do Senador Romero Jucá.
Por um desses incompreensíveis dispositivos regimentais, este projeto foi automaticamente apensado
aos outros sem passar pelo crivo das Comissões Temáticas. O conteúdo deste projeto é gravíssimo, a ponto de
estar sendo chamado pela alcunha de “Licenciamento a Jato”. Precisamos estar atentos para que não se jogue
no lixo todo o debate que vem sendo feito em torno do licenciamento ambiental.
Pois se está claro que a solução deste debate não passa pelo enfraquecimento da norma constitucional,
como propõe a PEC 65/12, do Senado Federal, precisamos então estabelecer em definitivo uma “Lei Geral do
Licenciamento Ambiental”.
Precisamos superar a visão do licenciamento ambiental como um entrave burocrático e impeditivo ao
desenvolvimento ou como mero mecanismo utilizado para angariar legitimidade social e política para a implantação de obras controversas.
Pelo contrário, precisamos de uma lei que se constitua num instrumento legítimo de planejamento econômico, social e ambiental, que permita uma avaliação precisa, ágil e transparente da distribuição dos ônus e
benefícios econômicos, sociais e ambientais advindos da implantação de cada empreendimento licenciado.
Nesse sentido, quero conclamar a todos para unirmos forças no sentido de concluirmos o debate no
plenário da Câmara dos Deputados, de forma que a matéria entre rapidamente em pauta para votação. É uma
matéria controversa, e somente com muito debate poderemos alcançar um resultado que permita a viabilidade
econômica dos empreendimentos, ao mesmo tempo em que trilhamos o rumo do desenvolvimento sustentável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo agora a palavra ao meu colega do PMDB do Rio de Janeiro, o Deputado Celso Pansera, por 1 minuto.
O SR. CELSO PANSERA (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde
a todos!
Primeiro, quero protestar pela situação criada nesta Câmara dos Deputados em função da desorganização, marcação, desmarcação das sessões desta semana.
Segundo, quero dizer que, independentemente da desorganização criada pela Mesa Diretora, é obrigação dos Deputados estar aqui e, na sessão que está convocada, garantir quórum e fazer funcionar esta Casa.
Por fim, Sr. Presidente, protocolamos hoje pedido de seminário em conjunto com a Comissão de Ciência
e Tecnologia do Senado, para o dia 9 de agosto, a fim de discutir com o Ministro da Ciência e Tecnologia, com
demais Ministérios envolvidos e com a comunidade científica brasileira a regulamentação do novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.
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É um passo importante. Essa regulamentação já deveria estar concluída. Infelizmente ainda não está,
mas ela é importante para dar vigor e valor total à lei. Então, nós queremos ajudar na regulamentação organizando esse seminário no dia 9 de agosto, para sugerir à Casa Civil um conjunto de medidas para regular a lei.
Nós também entregamos ao Ministro Kassab na semana passada uma proposta de medida provisória a
ser negociada com a Casa Civil repondo os vetos da lei. Quando a Presidenta Dilma sancionou a lei, ela vetou
12 pontos do Marco da Ciência e Tecnologia. Nós viemos aqui ao Congresso Nacional, e na Câmara dos Deputados foram 272 os votos para a derrubada dos vetos, mas, infelizmente, não conseguimos derrubar no Senado.
Então, a lei ficou, vamos dizer assim, tolhida da sua totalidade.
Nós estamos sugerindo, então, junto com os Senadores e junto com a comunidade científica à Casa Civil
e ao Ministério da Ciência e Tecnologia uma medida provisória repondo os vetos derrubados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Convido agora para fazer uso da palavra, por 3 minutos, o Deputado Delegado Edson Moreira.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o que me traz aqui à tribuna mais uma vez é a segurança pública, principalmente o tráfico
e o uso de drogas.
Por quê? As drogas são responsáveis por 90% dos crimes violentos no País. Latrocínio, estupro, roubo,
tudo sempre tem droga no meio. Se não for em prol da droga, usam para dar o efeito e cometer o crime, mas
sempre giram em torno das drogas os 90% dos crimes violentos. E 80% dos homicídios no País têm droga no
meio. O tráfico e o uso de drogas estão motivando esses crimes.
Por que eu digo isso, Sr. Presidente? Porque, nas escolas, os traficantes estão à vontade, traficando e cooptando estudantes novatos para fazer uso da droga. Nos trabalhos, nas ruas, nas comunidades, em todas elas,
pobres ou ricas, alguém sempre está aliciando pessoas para fazer uso das drogas.
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o réu primário traficante de drogas não
é equiparado a quem comete crime hediondo. Quer dizer, a pena dele vai ser tranquila.
Ele às vezes já vem, desde a menoridade, cometendo uma série de crimes. Quando atinge a maioridade,
é considerado primário e traficante de drogas, condenado por isso. Não é considerado crime hediondo. Tem
que se pensar bem.
Primeiro, o Supremo está extrapolando as funções, legislando diretamente. Isso não é buraco da lei, não
há um mandado de injunção para que ele chegue e crie uma nova lei. Ninguém acionou o Supremo para isso.
Então, o Supremo está diretamente entrando nas funções do Legislativo, legislando direto por conta própria,
sempre, mesmo quando não é acionado.
Então, a harmonia entre os Poderes, a independência dos Poderes tem que ser respeitada por todos.
Cada um tem que cumprir as suas funções e tem que se respeitar também. Estão invadindo diuturnamente a
função do Legislativo e do Executivo. Está havendo um desequilíbrio dos Poderes.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Delegado Edson Moreira.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, venho à tribuna desta Casa falar de um mal que tem feito com
que os números da criminalidade tenham aumentado tanto nesta década, que é o aumento do consumo e da
venda de entorpecentes nas comunidades carentes e até mesmo nas comunidades da alta sociedade.
Todos os dias, a grande imprensa noticia grandes apreensões de drogas de uma ponta a outra do País,
das mais leves até as mais lesivas ao ser humano.
Os usuários dessas drogas fazem de tudo para manter seus vícios, e o consumo é o que os leva, em muitos casos, a praticar crimes contra pessoas e contra patrimônios e, muitas vezes, até o roubo seguido de morte.
A alteração psicológica dessas pessoas, levadas ao consumo de substâncias pesadas, leva-os a tal euforia que muitas vezes não medem as consequências de seus atos, pois estão totalmente estagnadas, perdendo
o senso da realidade.
As autoridades policiais têm cumprido sua tarefa, pois todos os dias traficantes e demais criminosos são
presos, julgados e condenados pela Justiça e, após cumprirem suas condenações, retornam às ruas para praticar mais crimes.
Mas o que leva a esse retorno à prática de crimes?
O Estado, que não cumpre o papel socioeducador; as famílias, que têm perdido a essência dos limites da
educação social; a má distribuição de renda – os jovens não têm encontrado mercado de trabalho para a iniciação profissional, conjugado com uma educação de qualidade; e o mercado negro das drogas tem encontrado
clientes em todas as classes sociais, fazendo com que a brutal criminalidade só aumente.
Os traficantes cada vez mais têm usado jovens com idades entre 10 e 18 anos para serem seus soldados.
Nesse contexto, entram, de fato, as famílias que não querem perder seus entes, fecham os olhos, ou simplesmente
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deixam ao deus-dará, no dito popular, colaborando, assim, com esses traficantes e permitindo que seus filhos,
por alguns reais a mais, deixem de trabalhar, ou por não terem trabalho mesmo, tornem-se soldados do tráfico.
O prejuízo é mortal para as famílias, é mortal para o Estado e é mortal para os jovens que entram na criminalidade pela porta mais fácil e mais rentável, que é a venda de entorpecentes.
Sr. Presidente, quando fui eleito, não vim para esta Casa simplesmente para dizer que sou Deputado,
vim aqui para tentar aprovar leis que combatam esse tipo de crime e também aprovar leis que melhorem a
qualidade da educação, a qualidade da saúde, a qualidade do acesso à cultura, e demais leis que beneficiem
de modo geral toda a população brasileira, em especial aquela que me elegeu.
É o que tenho a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra por 1 minuto ao Deputado Celso Maldaner, do
PMDB de Santa Catarina.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, eu gostaria de destacar que inauguramos, na noite da última quinta-feira, na Cidade das Crianças,
em Maravilha, um ginásio de esportes que estava interditado e, graças a Deus, com a nossa parceria, ajudamos.
Eu queria dar como lido esse pronunciamento porque isso vai beneficiar mais de 1.500 adolescentes,
jovens que praticam diversas modalidades naquele Município. Então foi um presente que a comunidade recebeu de volta a inauguração do ginásio de esporte.
Eu gostaria que meu pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Celso Maldaner.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de destacar que inauguramos na noite da última quinta-feira, dia 23, a reforma e ampliação do ginásio municipal de Maravilha. O ato marcou ainda a abertura oficial
dos Jogos Abertos de Maravilha. A obra do ginásio custou quase R$ 1 milhão e resultou em quadra nova, pintura, novos vestiários e uma ala para administrativo e Departamento de Esportes.
O recurso foi angariado por meio de emenda parlamentar de minha autoria com contrapartida do Município. O ginásio estava interditado por problemas graves na estrutura. Com a grande presença de atletas, pais
e estudantes, os Jogos Abertos de Maravilha devem movimentar no total mais de 600 pessoas. São 17 modalidades. A abertura contou com dois jogos de futsal. As competições e a tabela serão divulgadas em julho.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Quero pedir que seja divulgado o pronunciamento do Deputado
Delegado Edson Moreira no programa A Voz do Brasil, com essa competente equipe, que presta um excelente
serviço para o nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Convido agora para fazer uso da palavra, pelo tempo regimental
de 3 minutos, o Deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada,
permita-me dizer da alegria de poder usar a palavra aqui concedida pelo Presidente em exercício, nesta sessão,
Deputado Mauro Pereira, meu conterrâneo, de Caxias do Sul. Mesmo sendo de partidos diferentes e, eventualmente, tendo divergências, sempre tivemos um relacionamento muito respeitoso. É um prazer vê-lo presidindo a sessão. Pela primeira vez, uso a palavra, nesta Casa, sendo a sessão da Câmara dos Deputados presidida
por um conterrâneo meu.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu uso a palavra aqui para falar da Proposta de Emenda à Constituição nº 241, recentemente encaminhada. Acredito que, se esta Casa aprovar a PEC 241, nós estaremos dando um golpe de morte nas políticas sociais, que atendem à imensa maioria do povo brasileiro, que não tem
recursos econômicos para fazer um plano privado de saúde, por exemplo. Por quê? Porque essa PEC é aquela
que estipula um teto para os gastos das despesas primárias do Governo.
As despesas primárias para os cidadãos e cidadãs que eventualmente estão nos assistindo são aquelas
justamente que tratam dos recursos que o Governo despende para a área da saúde, para a área de educação,
para a assistência social, para as despesas previdenciárias, para os gastos com investimentos da União nas obras
públicas, que beneficiam o conjunto do povo brasileiro.
Essas despesas é que têm um teto de gastos. Para o ano que vem, por exemplo, será o gasto de 2016
corrigido pela inflação. Isso significa que, se for aplicado na área da saúde, para dar um exemplo, usando dados
que o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais
de Saúde estão divulgando em nota pública, nos próximos 2 anos, serão 12 bilhões de reais a menos para a
área da saúde. Uma área que já está subfinanciada terá 12 bilhões a menos. Não é diferente em outras áreas.
Vejam que para as despesas financeiras não é criado um teto. Se pegarem o Orçamento da União, V.Exas.
verão que 42%, 43%, às vezes, 45% da despesa da União é despesa financeira. Essa não tem nenhum teto, ela
pode aumentar do jeito que quiser.
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Agora, para as despesas primárias, aquelas que atendem à população mais carente do nosso Brasil, querem estipular um teto de gastos. Então, nós precisamos debater com profundidade esse assunto, sob pena de
colocarmos em risco essas políticas públicas.
O Movimento Saúde+10 tem que se manifestar.
Peço a devida publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – O pronunciamento de V.Exa. será divulgado no programa A Voz do
Brasil e em todos os meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pepe Vargas, o Sr. Mauro Pereira, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Felipe Maia, que disporá de 3
minutos.
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amigos
que nos ouvem e nos assistem pelos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, trago neste
momento preocupação dos Prefeitos de todo o Brasil que, não é novidade, estão comendo o pão que o diabo
amassou para manter os seus Municípios – a queda da arrecadação –, ainda mais depois que o antigo Governo comprometeu a arrecadação do IPI, parcela que é para os Municípios, no momento em que isentou a linha
branca e os carros populares, tornou a vida dos Municípios ainda mais caótica.
Aprovamos aqui a Emenda Constitucional nº 84, que deu um alento aos Municípios brasileiros, no momento em que passaram de 23,5% para 24,5% os repasses feitos pelo Imposto de Renda e pelo IPI aos Municípios.
O antigo Governo, numa manobra, ou numa pedalada, para usar o termo que se adequa ao Governo
do PT, tirou pelo menos 0,5% do repasse que deveria ter sido feito no ano passado aos Municípios brasileiros.
Em vez de repassar 1% no aumento, não, repassou só 0,5%, sob o argumento de que o repasse começaria no
meio do ano. O fato é que este ano deveríamos ter, e os Prefeitos deveriam ter, um repasse de 3 bilhões de reais através desse acréscimo de 1% do FPM.
Venho aqui fazer um apelo, mostrando o meu compromisso com o Brasil. Falei do antigo Governo, mas
para alguns que ainda não me conhecem, ou não sabem que tenho isenção, quero aqui, mesmo fazendo parte
da base do atual Governo interino, mas que logo será o Governo definitivo, fazer um apelo à equipe econômica, fazer um apelo ao Governo para que não repasse apenas 0,75% do que tem sido dito que vai ser repassado.
Vamos complementar 1%. Vamos fazer esse repasse de 3 bilhões de reais aos Municípios brasileiros.
Vamos fazer um esforço do caixa, para que, assim como os Estados na semana passada puderam ter uma boa
notícia, que é a renegociação das suas dívidas com a União, os Municípios brasileiros também possam ter uma
boa notícia para levar aos seus habitantes.
Portanto, ocupo a tribuna desta Casa nesta tarde de terça-feira para fazer um apelo e um pedido de
compreensão ao Governo Federal: vamos manter esse 1% do repasse do FPM garantido pela Emenda Constitucional nº 84, aprovada em 2014, para que os Municípios brasileiros possam ter um alento e o recurso mínimo
para fazer uma administração digna para o povo brasileiro.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. JOSÉ REINALDO (PSB-MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, para que tenhamos uma ideia do estrago feito por Dilma Rousseff nas contas governamentais, multipliquemos por três ou quatro o déficit esperado. Pior só na Venezuela. E ainda não se descobriu por
inteiro os enormes buracos nos fundos de pensão das estatais, desviados em aplicações temerárias, e na área
da saúde, que está em frangalhos.
Em sua defesa, o PT só consegue falar em golpe, o que sabe não ter existido, pois recorreu seguidamente
ao Supremo Tribunal Federal – com nove Ministros nomeados pelo Governo Dilma –, que decidiu pela inteira
constitucionalidade do projeto. O partido não aceita discutir a bagunça que fez em todos os setores da Nação.
Temer assumiu o Governo ciente de suas responsabilidades e das imensas dificuldades que enfrentará.
É urgente controlar a desordem econômica e, para isso, a Câmara precisa voltar à normalidade. Waldir Maranhão é mantido no cargo por Eduardo Cunha, com mandato suspenso pelo STF. Cunha prefere manter Waldir,
temeroso que está de que o Plenário declare a vacância da Presidência da Casa e convoque novas eleições,
caso em ele perca as prerrogativas que ainda detém.
O Presidente em exercício conta com a boa vontade do Congresso em função das medidas já anunciadas. Se cada uma delas for explicada de forma bem fundamentada, creio que o povo brasileiro saberá aceitar
sacrifícios em nome de um futuro melhor.
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O Brasil amadureceu, é outro, sofrido. É preciso que os políticos não mintam, não enganem. Acredito que
o Deputado Tiririca acaba tendo razão quando afirma que “pior do que está não fica”. Estamos no buraco mais
fundo que a irresponsabilidade podia cavar.
A escolha de Raul Jungmann para a Defesa, de Mendonça Filho para a Educação e a manutenção do Comandante da Aeronáutica e do Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA deixou-nos satisfeitos, pois
são pessoas com quem temos ótimo relacionamento, o que nos faz trabalhar em nosso maior projeto: trazer
o ITA para o Centro de Lançamento de Alcântara.
Enquanto isso, o PSB, meu partido, em plena época de eleição municipal, passou por tentativas internas
de desestabilização. Primeiramente com a tentativa frustrada – não havia como explicar o pedido – de uma
intervenção mal-intencionada no Diretório Estadual do Maranhão, eleito há menos de 2 anos e muito bem presidido pelo Prefeito de Timon, Luciano Leitoa. Depois, houve a tentativa de boicotar a indicação do Deputado
Fernando Bezerra para Ministro do Governo. A pronta reação da bancada impediu a patacoada, e passamos
por cima de projetos que visam vantagens pessoais.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP-PI. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Conselho Federal de Medicina divulgou, agora no mês de junho, uma medida importante para a saúde das mães e dos bebês.
De acordo com a nova regra do CFM, os médicos só poderão realizar cesáreas eletivas, a pedido da gestante, a partir da 39ª semana de gestação, período em que, segundo os estudos, há menos perigo para o bebê.
Cesáreas feitas antes de 39 semanas de gestação, disse Carlos Vital, Presidente do Conselho Federal de
Medicina, podem aumentar o risco de a criança ter problemas nos pulmões, fígado e cérebro, além de causar
icterícia e, em casos mais graves, lesões cerebrais. Segundo Carlos Vital, em algumas ocasiões, há erros no cálculo do período gestacional, aumentando a chance de a cesárea ocorrer quando o bebê ainda é prematuro.
O documento do CFM diz que se a gestante escolher uma cesariana, ela deverá assinar um termo de
consentimento livre e esclarecido, afirmando ter sido informada sobre os benefícios e riscos da decisão. A resolução explica ainda que “é ético o médico atender à vontade da gestante de realizar o parto cesariano, garantida
a autonomia do profissional, da paciente e a segurança do binômio materno fetal”.
As novas regras, segundo o Presidente do Conselho, têm por objetivo assegurar a segurança do bebê e,
ao mesmo tempo, garantir o direito da gestante à cesárea.
A escolha da 39ª semana de gestação como limite mínimo para realização da cesárea eletiva pelos médicos está ancorada no estudo elaborado em 2013, pelo Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas.
Na ocasião, os especialistas definiram que esse seria o marco das gestações não prematuras. Antes, bebês que nasciam a partir da 37ª semana de gestação já eram considerados maduros.
Os Conselhos Regionais de Medicina ficarão responsáveis por fiscalizar a adoção da nova medida. Em
caso de descumprimento, eles podem tomar as providências cabíveis, como advertência e até suspensão do
registro profissional.
A resolução também diz que, se a mulher quiser a cesárea e o médico achar melhor o parto normal, o
profissional tem o direito de não realizar o procedimento.
É preciso que o Brasil caminhe mais firmemente para a redução do número de cesarianas desnecessárias.
No rede privada, 84,6% dos partos são cirúrgicos; na rede pública, esse número cai para cerca de 40%.
Já existem ações e estratégias governamentais para estimular o parto natural. Agora, é fundamental que
os médicos se engajem, cada vez mais, nessa cruzada, com muita seriedade e responsabilidade.
As mulheres têm, sim, direito à autonomia e a escolher o tipo de parto que desejam. No entanto, os profissionais de saúde têm o dever de esclarecer todos os pontos técnicos que envolvem esses procedimentos,
falando sobre os riscos e os benefícios, para ela e para o seu bebê.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cesárea só deve ser realizada quando o parto normal põe
em perigo a saúde ou a vida da mãe ou do bebê. A recomendação da OMS é de que haja uma taxa em torno
de 15% de cesarianas.
Esse patamar, entre 10% e 15%, está associado a uma diminuição na mortalidade materna e neonatal.
Não existe, segundo os estudos da OMS, uma relação entre aumento nas taxas de cesáreas acima desses valores e redução da mortalidade.
Para a OMS, as cesarianas só devem ser feitas em casos de risco, pois esses procedimentos, além de gerarem mais custos ao sistema de saúde, aumentam as chances de complicações, como infecções, para a mãe,
e desenvolvimento de doenças respiratórias, como asma, para o bebê.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
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O SR. MARCIO ALVINO (PR-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje, elegi render uma homenagem muito especial a dois grandes homens, Waldemar Cecin e
Waldemar Cecin Filho, ligados pelo elo sagrado da paternidade e cuja família fez parte da história da minha
cidade de Guararema.
Waldemar Cecin nasceu em 30 de janeiro de 1921, no sítio de seus avós, localizado a algumas centenas de
metros da estação de trem de Luís Carlos, localizada em Guararema, sendo registrado em Mogi das Cruzes, São Paulo.
Filho de Jorge Cecin Zoghbi e Rosa Caldano Cecin, casou-se com Aparecida de Carvalho Cecin, com quem
teve dois filhos, Jorge Elias Cecin e Waldemar Cecin Filho.
Foi agricultor, silvicultor pioneiro no plantio de eucalipto na região e empreendedor no ramo imobiliário. Atuou também como comerciante na área de insumos agrícolas e foi Presidente da Cooperativa Agrícola
de Cotia, no período da Segunda Grande Guerra.
No bairro de Luís Carlos, fomentou o comércio e a agricultura local através de incentivos e arrendamentos, transportando, produzindo e comercializando hortifruti. Criou entrepostos em Guararema, visando facilitar e incrementar o fluxo de mercadorias para os mercados do Rio de Janeiro e São Paulo, via ferrovia, através
da Estação de Luís Carlos e de sua frota de caminhões. Em sua juventude, também trabalhou no armazém de
secos e molhados localizado em Luís Carlos, juntamente com seus pais e tios.
Veio a falecer em Mogi das Cruzes, em 16 de julho de 2015, aos 94 anos.
Já seu filho, Waldemar Cecin Filho, infelizmente, deixou a vida prematuramente, aos 49 anos. Engenheiro
e empresário, casado com Ana Paula e pai de Eric, de 3 anos, e Kevin, de 2 meses, nos últimos tempos dedicava-se à administração das fazendas de eucalipto e caquis em Salesópolis. Era descontraído, amigo leal, com
espírito tranquilo, sempre fiel a todos os princípios que herdara do pai.
Foi um dos grandes incentivadores e parceiros do projeto de implantação do Passeio Cultural Guararema-Luís Carlos, feito na Maria Fumaça.
Waldemarzinho, como era conhecido, juntamente com seu irmão Jorge, viabilizou o contrato de comodato com a Prefeitura de Guararema dos imóveis localizados em Luís Carlos, pertencentes à Famíla Cecin. Este
trâmite possibilitou o tombamento das fachadas e início da restauração dos imóveis, que, mais tarde, se transformariam em pontos comerciais típicos para compor o cenário ideal para o destino final do passeio de Maria
Fumaça. Este foi o passo fundamental para a etapa do projeto de revitalização do Bairro Luís Carlos. Dentre os
inúmeros resultados do projeto, destacamos o resgate da História de Guararema e a consolidação da economia
criativa em prol da qualidade de vida de nossa população.
Em 2011, tive a honra de receber Waldemar em meu gabinete, ainda como Prefeito de Guararema, para
apresentar o projeto de implantação do Passeio Cultural de Guararema – Luís Carlos.
Na oportunidade, Waldemarzinho, dividido entre a paixão despertada pelo projeto de resgate da história da ferrovia que, sobremaneira, mistura-se à história de sua família, e a descrença em sua concretização,
considerando a complexidade e dificuldades do projeto, disse-me: “Prefeito, se o senhor concretizar este projeto
será como alinhar os astros”. Eu jamais me esquecerei dessa frase!
Realmente, o alinhamento ou a conjunção não estavam somente nos astros, mas, sim, na generosidade,
no espírito empreendedor destes dois grandes homens.
Tenho a convicção de que todos os valores da Família Cecin, embasados em honestidade, retidão e honradez, serão perpetuados por nosso amigo Jorge Elias Cecin, em nome de quem externo todo meu respeito,
admiração e gratidão por esta grande família.
Muito obrigado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Encerro a sessão, convocando Sessão Não Deliberativa de Debates
para hoje, terça-feira, dia 28 de junho, às 14 horas.
PEQUENO EXPEDIENTE
(Das 14 às 15 horas)
GRANDE EXPEDIENTE
(Às 15 horas)
Oradores:
15:00 Pedro Fernandes (PTB – MA)
15:25 Washington Reis (PMDB – RJ)
COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
(Encerra-se a sessão às 13 horas e 58 minutos.)
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Ata da 163ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Não Deliberativa de Debates, Vespertina,
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura,
em 28 de junho de 2016
Presidência dos Srs.: Gilberto Nascimento, 2º Suplente de Secretário;
Carlos Manato, Delegado Edson Moreira, Evair Vieira de Melo, Mauro Pereira,
nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 269 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

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

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

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
O SR. MIRO TEIXEIRA (Rede-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a abertura de novo painel.
O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Novo painel.
O SR. CARLOS MANATO – Não. Espere um minutinho. Esta é uma sessão de debates.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Então, que se apaguem os registros no painel.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Vou pedir que apaguem os registros no painel.
O Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Esta é uma sessão de debates. Não há mais matéria a ser votada.
Acabei de convocar Sessão Não Deliberativa de Debates. A partir de agora, quem está inscrito para dar como
lido seu discurso no período do Pequeno Expediente e no período do Grande Expediente vai ver sua inscrição lá.
Não há Ordem do Dia, nada mais. É só isso.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Eu quero dizer que a Câmara dos Deputados não pode continuar dando jeitinhos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concordo com V.Exa.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Basta ler o conjunto das comunicações, de sexta‑feira para cá, distribuídas a todos os Deputados. Deixar o painel eletrônico aberto numa sessão de debates não é da rotina da Câmara dos
Deputados. Quando a sessão é de debates, o painel fica apagado. E temos diversas razões para isso.
Já há muitas novidades em relação à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em relação ao Deputado Eduardo Cunha, em relação ao Deputado Waldir Maranhão. E vou parar por aqui, sem entrar no mérito de
qualquer das questões.
Agora, responsabilizar o conjunto da Casa por algo que não condiz com a realidade?! Nós não temos aqui
a exigência de determinado número de Deputados presentes. Estamos em uma sessão de debates? Então, não
há relação nominal de presença no plenário. Em todas as sessões de debates, não há registros no painel. Aqui
não há abertura de painel às sextas-feiras.
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Nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade política. Para não colocar o conjunto dos companheiros com a mesma preocupação que eu tenho, registro como preocupação – não é nem como questão de ordem, mas como preocupação – este protesto, pela maneira com que o conjunto dos mandatos está sendo tratado.
Faço-o como observação pessoal. Todos podem divergir. A minha observação pessoal é esta. E deixo-a registrada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Nobre Deputado Miro Teixeira, V.Exa. está rigorosamente certo.
Consta do Regimento Interno que, quando se trata de sessão de debates, não há abertura de painel eletrônico.
Há 269 Deputados em Brasília, e 234 Deputados registraram presença no painel. Regimentalmente, nós
temos que apagar os registros no painel. Se alguém achar que devo encerrar o painel, eu o encerrarei. Se for
unanimidade manter o painel, eu o manterei. Se um só Deputado me pedir que encerre agora o painel, eu o
encerrarei.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Peço que o encerre, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Cumpro o Regimento?
O SR. ENIO VERRI – Vamos cumprir o Regimento!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Então, cumprindo-se rigorosamente o Regimento, encerre-se o painel.
Vamos à sessão de debates. O assunto está encerrado. A sessão é de debates.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Felipe Maia.
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do discurso que eu fiz há pouco no programa A Voz do Brasil.
O Sr. Carlos Manato, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – O pleito de V.Exa. está deferido.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos Manato, por 1
minuto.
O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero fazer o registro de que, na cidade de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, o Solidariedade
tem como Presidente o Vereador Luciano Quintino, que é também Presidente da Câmara Municipal e nosso
pré-candidato a Vice-Prefeito, na chapa do pré-candidato a Prefeito Elieser Rabello.
Com muita honra, o Solidariedade comunica a todos os moradores de Vargem Alta que o Vereador e
Presidente da Câmara Municipal Luciano Quintino é o nosso candidato a Vice-Prefeito, na chapa de Elieser Rabello, do PMDB.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Estou à disposição, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado Enio Verri, por 1 minuto.
O SR. ENIO VERRI (PT-PR. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu não posso deixar de manifestar a minha discordância com o que está acontecendo hoje, com todo o
respeito que tenho à cultura nordestina. A verdade é que nós corremos muito e lutamos muito para conquistar o direito que a população nos deu de aqui representá-la. Nada mais justo que tenhamos sessão normal e
que tenhamos o final de semana para visitar as nossas bases e respeitar a nossa cultura. Isso já é um problema.
O segundo problema foi a convocação, às 21h30min do sábado, de uma sessão para a segunda-feira. O
prejuízo causado ao País pelo fato de 513 Deputados comprarem suas passagens no dia foi altíssimo! Depois,
o Presidente em exercício da Casa cancelou a sessão marcada para segunda-feira e marcou outra para terça-feira. Chegamos hoje aqui, e não há quórum para encaminhamento da votação, num momento de crise no
País. Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, isso é muito sério.
Eu espero que a população que está nos ouvindo, que está nos assistindo, leve isto em conta: há um
grande grupo de Parlamentares presentes, de todos os partidos, da Oposição e da Situação, que têm compromisso com os problemas do País. Sentimos muito – e digo isto não só em meu nome, pois tenho certeza de
que meus colegas também sentem muito – que isso esteja acontecendo. É um desrespeito ao povo brasileiro!
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra à Deputada Carmen Zanotto, por 1
minuto.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que o
meu pronunciamento a respeito da Resolução nº 2.144, de 2016, do Conselho Federal de Medicina, que trata
do período gestacional para a realização das cesarianas a pedido da mãe, seja dado como lido e divulgado nos
veículos de comunicação da Casa e pelo programa A Voz do Brasil.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar do curto espaço de tempo, também quero me pronunciar,
mais uma vez, a respeito dos desmandos que a nossa Casa está sofrendo, do impacto que o conjunto de Parlamentares está tendo nos seus Municípios e nos seus Estados. Não basta pensarmos somente que não se atingiu o quórum para deliberação. Qual é o prejuízo que nós estamos causando aos cofres públicos, ao comprar
passagem em cima da hora, vindo para cá, sem poder deliberar?
E, o que é pior, as pessoas não conseguiam nos compreender, porque marcávamos e cancelávamos reuniões no Estado, em função do nosso dever, da nossa tarefa, que é estar em Brasília.
Nós precisamos que o Presidente em exercício, o Deputado Waldir Maranhão, por favor, abra mão do
espaço da Presidência e procure um especialista. É impossível admitir que nós todos tenhamos que pagar o
preço do problema patológico que S.Exa. está apresentando!
Obrigada, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA
Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, a Resolução nº 2.144, de 2016, do Conselho Federal de
Medicina – CFM, publicada no Diário Oficial da União em 22 de junho, data em que entrou em vigor, determina
que a cesariana a pedido da grávida só pode ser realizada a partir da 39ª semana de gestação. Esta resolução
despertou a atenção da sociedade e da imprensa para um tema importante no País. Isso porque, segundo a
Organização Mundial de Saúde – OMS, existe no Brasil e em outros países uma epidemia de cesarianas, conforme o conceito da própria instituição.
O Brasil e a República Dominicana lideram o ranking de cesáreas no mundo, com 56% dos partos ocorrendo por meio de cirurgia. Depois, vêm Egito (51,8%), Turquia (47,5%) e Itália (38,1%). Portanto, a Resolução do
CFM veio em boa hora, ainda que não seja suficiente para enfrentarmos essa estatística desfavorável no Brasil.
Interessada nesse tema, apresentei recentemente dois requerimentos que têm a ver com o assunto. O
primeiro requer o envio de indicação ao Poder Executivo, sugerindo a intensificação do monitoramento da
taxa de cesarianas como indicador de qualidade da assistência prestada às gestantes nos sistemas público,
privado e suplementar.
O segundo, direcionado à Comissão de Seguridade Social e Família, requer o envio de indicação ao Poder Executivo relativa ao aperfeiçoamento da atenção à saúde da mulher e da criança, com foco, por exemplo,
na estimulação ao cumprimento da Política Nacional de Humanização do SUS e do Programa de Humanização
do Parto e do Nascimento, envolvendo a rede privada e suplementar.
A medida do CFM determina que a mulher tem o direito de optar pela cesariana desde que assine um
termo de consentimento livre e esclarecido, documento que comprova que ela sabe dos benefícios e riscos
do procedimento. Além disso, determina que a cesariana a pedido da gestante só possa ser feita a partir da
39ª semana de gestação.
Mas a regra tem exceções, como nas situações em que gestante ou bebê correm risco caso o parto não
seja antecipado ou em que a mulher entra em trabalho de parto antes das 39 semanas.
É bom mencionar que já existem regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS para estimular a realização do parto normal na rede de saúde particular e conscientizar gestantes sobre
os riscos representados pela cesariana.
É decisivo nesse esforço o papel dos médicos em informar as mães sobre os benefícios e prejuízos da
cesariana na hora da tomada de decisão sobre o tipo de parto.
Atualmente, mais da metade dos bebês brasileiros nascem dessa forma, um índice que chega a 84,6%
na rede particular, segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS. O órgão recomenda que a taxa fique entre 10% e 15% dos partos.
A cirurgia é cada vez mais simples e segura e pode ser necessária para salvar gestante e bebê quando
são identificados riscos na realização do parto normal. Mas a cirurgia ainda implica em perigos, e o número de
cesarianas feitas por opção da mãe, sem intercorrências clínicas, vem aumentando – um problema que não é
exclusivo do Brasil, quero frisar.
Estudos mostraram que, quando as cesáreas são cerca de 10% do total de partos de um país, a taxa de
mortalidade entre recém-nascidos e suas mães cai, porque isso significa que mais mulheres têm acesso a essa
operação que pode salvar suas vidas.
Por outro lado, não há evidências de que a mortalidade seja reduzida ainda mais quando o índice ultrapassa 15%, como ocorre em muitos países. As razões do grande número de cesarianas variam de acordo com
cada nacionalidade, mas em sua grande maioria têm a ver com práticas culturais.
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No caso brasileiro, por exemplo, especialistas apontam que, antes de ser regulamentada, nos anos 1990,
a cesárea era vista como um procedimento dois em um, porque permitia realizar também a esterilização da
mulher, tornando-se uma opção para aquelas que não queriam mais ter filhos.
Do ponto de vista cultural e de gestão, entendo relevante mencionar que o Ministério da Saúde conta
com o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, instituído pela Portaria/GM nº 569/2000.
A meta é atender a necessidades específicas da gestante, ao recém-nascido e à mãe no período pós-parto, considerando-os como prioridades. Para tanto, a Pasta se empenha em concentrar esforços no sentido
de reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna, perinatal e neonatal registradas no País e de adotar
medidas que assegurem a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal,
da assistência ao parto, puerpério e neonatal.
É uma boa iniciativa do Ministério da Saúde. Enfim, há muitas questões culturais a serem superadas para
acabarmos com a epidemia de cesarianas. Penso que o CFM deu sua contribuição. Mas outras também são
importantes.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Moroni Torgan.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje
é um dia de vergonha para nós, patrocinado infelizmente pela Presidência da Casa, especialmente pelo Deputado Waldir Maranhão. S.Exa. não pode cancelar sessões e deixar a Casa na situação em que está. Hoje, o Parlamento ficou parado em razão das decisões esdrúxulas que estão sendo tomadas nesse sentido.
No momento em que o País precisa mais do que nunca do seu Parlamento, estamos inertes, Sr. Presidente! Muitos Deputados e muitas Deputadas estão prontos para trabalhar, estão prontos para ajudar o
País a sair desta crise. Como disse um Deputado, todos – e tanto faz que sejam da Situação ou da Oposição
– estão aqui prontos para cumprir o seu papel. Infelizmente, o que nós vemos é uma Presidência que se
omite e deixa esta Casa parada, estagnada, quando estamos prontos para trabalhar, Sr. Presidente. Estamos
prontos para ajudar a tirar este País da crise, estamos prontos a fazer aquilo que o povo nos deixou como
desiderato. Infelizmente, não podemos cumprir a nossa tarefa porque temos um obstáculo na Presidência
da Câmara dos Deputados.
Faço um apelo à Mesa Diretora da Câmara no sentido de que tome a frente e bote este Parlamento para
trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Com a palavra o Deputado Ságuas Moraes.
O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero falar da nossa indignação. Esta Casa está parecendo uma casa de faz de conta: tem um Presidente interino porque o Presidente titular está respondendo a processo de cassação. Aliás, é o processo mais longo que já ocorreu nesta Casa. Está há
8 meses no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e pelo jeito ainda vai demorar até chegar a este plenário.
Queremos cassar o mandato do Presidente afastado e eleger o novo Presidente desta Casa para voltarmos à
normalidade. O País vive uma instabilidade política imensa. Acabou de ser dado um golpe no Governo da Presidenta Dilma Rousseff.
Nunca antes na história deste País esta Casa precisou estar tão presente como agora, mas o que observamos é que parece que não está acontecendo nada no País, porque a Câmara dos Deputados vive sem condução. O Presidente interino age como quer, marca e desmarca sessões.
Isso é um absurdo, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Com a palavra o Deputado Mauro Pereira.
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Delegado
Edson Moreira, eu também gostaria de compartilhar a minha opinião com meus colegas.
Na verdade, é normal alguns Deputados falarem que o Supremo Tribunal Federal intervém muito nas
ações desta Casa. Mas tem que intervir. Isto aqui está uma verdadeira bagunça. Faz 35 dias que nós trabalhamos 1 dia por semana – votamos 1 dia por semana. Para esta convocação de agora, o gasto com passagens foi
alto. É muito dinheiro jogado fora.
Eu cheguei aqui ontem e participei de uma reunião com o Presidente da Caixa Econômica Federal. Hoje,
novamente. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, presidida pelo Deputado Laercio Oliveira, funcionou hoje 100%.
Mas é uma vergonha o que está acontecendo com esta Casa. Depois, ao sairmos às ruas, especialmente
os Deputados que estão querendo trabalhar, o povo nos critica, dizendo que nós não merecemos o respeito
deles. E temos que ficar quietos.
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Na verdade, infelizmente, temos, sim, que pedir ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministro Ricardo Lewandowski, que intervenha nesta Casa imediatamente, para colocar ordem aqui. Nós não conseguimos convencer
os Deputados da Mesa Diretora de que precisamos agir com ética, de que precisamos trabalhar de forma normal, de que precisa fazer justiça.
Então, que haja uma intervenção e que se retire o Presidente, para que nós possamos eleger um Presidente que trabalhe. Não queremos mais um Presidente que aceita que dois ou três falem ao seu ouvido, que
concede férias, que para os trabalhos da Casa durante 1 semana, 15 dias. Tem que ser eleito um Presidente que
realmente goste de trabalhar, senão fica muito complicado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Sóstenes Cavalcante.
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inscrições
registradas no painel eletrônico, que foi zerado, terão validade? Sim ou não? Quero apenas essa informação.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Será uma nova inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Senadora Rose de Freitas, do PMDB,
ex-Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, numa entrevista à Radio Itatiaia, disse que não houve pedaladas fiscais, que o motivo do impeachment é outro.
Dias antes da entrevista, o próprio interino e golpista Michel Temer afirmou à imprensa internacional
que impediu o uso do avião da Força Aérea Brasileira pela Presidente afastada Dilma Rousseff para que ela não
denunciasse o golpe pelo País. O próprio golpista reconheceu que era um golpe. E a prova está aí.
Sr. Presidente, todo o mundo sabe que houve golpe, e golpe para valer, golpe organizado, golpe para
tirar do poder uma Presidenta sem que houvesse nenhuma razão para o seu afastamento.
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a V.Exa. que considerasse como lido o meu pronunciamento e que
autorizasse a sua devida publicidade nos meios de comunicação desta Casa, em especial no programa A Voz
do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tomaram o poder da República por um golpe sujo. Disso todo mundo já está ciente. Agora, com as faíscas do engodo, descobre-se o plano, ou melhor, a organização, a forma,
como se contemplou o maior golpe de 2016, cometido por Parlamentares do Congresso Nacional.
As chamadas “pedaladas fiscais” já foram o tema-chave para organizar o golpe, metade privado e metade
parlamentar, contra quem não aceitou barganhar com golpistas de “colarinho branco” e que corroem nossas
fortunas nacionais.
Dois dias atrás, a Senadora Rose de Freitas, Líder do Governo golpista no Congresso, declarou em entrevista à Itatiaia que não houve pedaladas fiscais e que o motivo do impeachment é outro.
Dias antes desta entrevista, o próprio interino e golpista Michel Temer declarou à imprensa internacional
que tirou o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) da Presidente afastada Dilma Rousseff para impedir que ela
denunciasse “o golpe” pelo País.
Para bom entendedor, meia palavra basta. Aliás, as ligações grampeadas pela Polícia Federal, a pedido
do Supremo Tribunal Federal, demostraram todos os indícios do golpe parlamentar. Escreveram uma história
de vento e acharam que não a descobririam.
A imprensa internacional admitiu em todos os veículos de comunicação que a nossa Presidenta Dilma,
legitimamente eleita pelo povo, foi retirada do poder por um golpe e para que fossem paradas as operações
policiais contra a corrupção.
Enquanto o próprio PMDB e seus partidos aliados deslizam em uma história obscura de golpes e corrupção, o nosso País sofre com seus projetos retrógrados e antipopulares. Mas eles podem mudar isso, fazendo
um favor para o País, que é o de devolver o que tomaram na força e na ilegalidade e de renunciar a seus cargos
políticos, para que os brasileiros voltem a respirar a esperança do crescimento e de políticas públicas concretas.
Para que este sentimento seja contemplado e despertado, o povo precisa tomar as ruas novamente, até
o dia da votação final no Senado. Não devemos aceitar este golpe sujo contra cada brasileiro que votou na
certeza de um projeto popular como o da nossa Presidenta Dilma. Vamos às ruas e à luta para reivindicar o que
nos é de direito: o comando da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Evair Vieira de Melo
por 1 minuto. Depois vou conceder a palavra aos Srs. Deputados Fábio Sousa e Otavio Leite.
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O SR. EVAIR VIEIRA DE MELO (PV-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
entre os dias 30 de junho e 3 de julho, acontecerá na cidade de Aracruz, Estado do Espírito Santo, uma das
maiores exposições do nosso Estado, a EXPOAGRO.
Junto com a EXPOAGRO, este ano teremos a EXPOINEL, a exposição internacional de gado nelore, quando
haverá também o ranqueamento da raça. Também haverá exposição de máquinas e equipamentos agrícolas,
além de palestras. Será uma grande confraternização e uma grande demonstração da força do agronegócio,
principalmente no meio-norte capixaba.
A Associação Vidas, que organiza o evento, junto com a Prefeitura e outras entidades, tem o objetivo de
arrecadar fundos que serão destinados ao Hospital e Maternidade São Camilo, que atende tão bem a população e está sendo revigorado para atendê-la cada vez melhor.
Quero convidar a todos para estarem em Aracruz, no Espírito Santo, entre os dias 30 de junho e 3 de julho, para prestigiar a EXPOAGRO e abrilhantar aquele povo e aquela Prefeitura, cujo trabalho tem honrado os
capixabas.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Com a palavra o Deputado Fábio Sousa.
O SR. FÁBIO SOUSA (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou repetir o que falei mais
cedo: esta Casa, que já foi presidida por Ranieri Mazzilli, por Carlos Luz, por Nelson Marchezan, por Ulysses
Guimarães, hoje, vergonhosamente, está sendo tocada de qualquer jeito, de uma forma totalmente esdrúxula,
com desfaçatez, por Waldir Maranhão.
Ou nós tomamos uma providência e o afastamos da Presidência da Casa, ou ele terá que começar a agir
como tal. Ele não tem coragem nem de se sentar aí, à mesa, para presidir uma sessão, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, esta Casa já passa por uma vergonha nacional em muitos aspectos e por ter vários de
seus integrantes envolvidos em diversas atividades ilícitas. Agora, tem um Presidente que não a preside, que
responde a muitas coisas e que não sabe nem se portar como Presidente.
É uma vergonha, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Com a palavra o Deputado Otavio Leite.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados é um
Poder, é uma célula viva do Brasil, tem a função constitucional de legislar, de debater os temas nacionais e de
fiscalizar o Poder Executivo. No entanto, nós estamos vivendo um processo de autofagia, de degeneração do
próprio corpo. É uma espécie de autodestruição das tarefas mínimas que nós temos a executar. Sem o funcionamento do Plenário, não há construção do Direito, não há nenhum tipo de evolução no ordenamento jurídico
brasileiro, não há decisões a serem tomadas. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha!
Nós deveríamos iniciar agora a coleta de assinaturas em um abaixo-assinado por uma convocação extraordinária da Casa. A sociedade brasileira vive talvez a maior crise da sua história. É inadmissível que o Poder
Legislativo não funcione!
Não sei o que passa pela cabeça do Presidente em exercício desta Casa, mas ele está completamente
distante do que quer a sociedade e do que quer a maioria dos Deputados, independentemente de partido.
Haveria quórum. Faltavam 20 Deputados apenas! Lamento dizer, mas este é o Brasil...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Angelim por 1 minuto.
O SR. ANGELIM (PT-AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em todas as pesquisas de opinião pública realizadas no País, o mais baixo índice de aprovação, de credibilidade é o da classe política, em particular
desta Casa. Não se pode admitir, portanto, quando o País passa por uma crise política, econômica e ética, que
nós passemos 1 semana sem votar um projeto, longe da normalidade nesta Casa.
Manifesto o meu repúdio às atitudes da Mesa Diretora da Casa. Esta semana poderia ter sido produtiva.
Poderíamos ter trabalhado pelos interesses do País. Nós estamos aqui, mas onde estão os outros? Onde está a
determinação da Mesa, principalmente a do Sr. Presidente, para garantir a normalidade dos trabalhos e o resgate da credibilidade da Câmara dos Deputados?
É inaceitável que, na semana passada, tenhamos trabalhado apenas 2 dias e, nesta semana, praticamente nenhum dia. Depois, temos que ficar aqui até altas horas da madrugada e votar de forma açodada projetos
importantes para o País.
Era esse o meu protesto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Lobbe Neto, por 1 minuto.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é um absurdo o que vem acontecendo na Câmara dos Deputados, em completa falta de sintonia com a sociedade.
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Infelizmente o Presidente interino da Casa, o Waldir Maranhão, levou todos nós a uma situação de dificuldade por termos que explicar o porquê de não haver sessão deliberativa: uma hora é São João, uma hora é
São Pedro, uma hora é Santo Antônio. É preciso parar com isso.
A população exige respeito com o dinheiro público, exige ética, exige cumprimento de responsabilidade
com as instituições. E a Câmara dos Deputados tem que trabalhar atenta às questões nacionais.
O que está acontecendo é um absurdo! Nós Deputados tínhamos uma agenda programada, que alteramos para cumprir o nosso compromisso com o Presidente interino da Casa. Mas, lamentavelmente, está
acontecendo este papelão hoje. Eu espero que S.Exa. venha dar as explicações necessárias, se for possível que
consiga explicar essa situação para a sociedade e para o Parlamento.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pimenta, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é razoável que nós tratemos com naturalidade tudo isso a que a sociedade brasileira tem assistido e
que depõe contra esta Casa, depõe contra outras práticas, o que leva a população a perder a crença na instituição diante do momento que estamos vivendo no País.
Nós estamos vivendo um momento gravíssimo, um momento de quebra da normalidade democrática.
Há um processo contra a Presidenta da República sendo julgado no Senado Federal, e esta Casa, que deveria
estar debatendo os grandes temas do País, na semana passada não funcionou por conta dos festejos de São
João. Esta semana, por incrível que pareça, não há sessão deliberativa devido aos festejos de São Pedro.
Isso é ridículo, Sr. Presidente! Isso é um acinte, isso é um deboche, isso é uma irresponsabilidade com o
dinheiro público e com o momento político que o País está vivendo!
A quem interessa este Parlamento em silêncio? A quem interessa, num momento como este, que esta
tribuna não esteja sendo usada para debatermos os grandes temas nacionais, Sr. Presidente? Quero fazer o
meu protesto dizendo que esta situação é inaceitável.
Tudo isso teve início naquela fatídica sessão do dia 17 de abril. A partir dali, houve o afastamento de Eduardo Cunha da Presidência da Casa e do seu mandato, mas ele continua comandando. E, como ele continua
no comando, nós não podemos fazer uma nova eleição, porque a influência dele está aqui, sendo mostrada
todos os dias. Ele precisa fazer isso para mostrar que comanda o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ele
precisa fazer isso para mostrar que tem força política e condições de fazer com que seus interesses continuem
prevalecendo.
Foi assim quando da escolha do Líder do Governo na Casa. O Presidente da República interino, Michel
Temer, não queria colocar o Deputado Andre Moura, mas Eduardo Cunha disse: “Não, Temer, quem está no comando sou eu, e eu quero botar como Líder o Andre Moura, para mostrar para a Casa e para o País que eu tenho
força e continuo controlando”. Ora, Sr. Presidente!
Imaginem V.Exas. que no último domingo, à noite, o Presidente ilegítimo e interino, Michel Temer, recebeu Eduardo Cunha às escondidas, no Palácio do Jaburu. Esse encontro não estava na agenda oficial. Michel
Temer anunciou que se reuniu com Eduardo Cunha para tratar de assuntos políticos do País. E Eduardo Cunha
nega que esteve lá. Que assuntos políticos do País o Presidente interino tem para tratar com um indivíduo que
está prestes a ter cassado seu mandato e que está envolvido nos mais diferentes escândalos e esquemas de
corrupção, com centenas de milhões depositados em contas nos paraísos fiscais? O que Michel Temer tem para
tratar, escondido, no Palácio do Jaburu, num domingo à noite? No sábado anterior, recebeu secretamente Gilmar Mendes. Michel Temer recebeu o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar as contas dele, e
é Ministro do Supremo Tribunal Federal!
A imprensa trata o assunto com naturalidade, como se tudo isso fizesse parte do circo montado para
justificar um golpe institucional, para colocar no poder um indivíduo que não foi eleito por ninguém, para justificar um governo que não tem representatividade. A maior parte dos seus Ministros responde por diferentes
crimes em algumas investigações policiais.
O momento político que estamos vivendo é muito grave, Sr. Presidente, e só há uma forma de promovermos a retomada da normalidade democrática: pôr fim a esse processo de golpe e promover o retorno da
Presidenta legitimamente eleita. Qualquer saída diferente dessa não será reconhecida internacionalmente, não
será reconhecida dentro do País.
Temos um Presidente que vive recluso, que não tem uma agenda pública, cujos Ministros não podem
fazer uma agenda pública. Eles sabem que serão hostilizados em qualquer lugar a que forem porque não têm
a legitimidade do voto para ocupar as funções que hoje ocupam, Sr. Presidente.
Nós não podemos nos silenciar, enquanto Parlamento, diante de uma situação como esta. Estamos há
quanto tempo assistindo a manobras das mais diversas para que Eduardo Cunha não tenha o mandato cas-
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sado? No período que antecedeu o julgamento da Presidenta Dilma Rousseff nesta Casa, houve sessões de
segunda-feira a sexta-feira, todos os dias, para que os prazos fossem contados rapidamente. Hoje não há uma
sessão deliberativa por semana. Estamos há 2 semanas sem nada a apreciar. Parlamentares estão sendo chamados a Brasília; gastos estão sendo feitos com dinheiro público para a compra de passagens aéreas; servidores
estão sendo mobilizados para, quando chegamos a Brasília, sermos informados de que novamente teremos
1 semana sem deliberação, sem pauta de votações. Por que, então, foram chamados os Parlamentares? O que
justifica a conduta desse Presidente?
Sr. Presidente, é inaceitável. Isso significa a força de Eduardo Cunha, que impede que esta Casa funcione
porque interessa a ele o Parlamento em silêncio. Certamente este deve ter sido o assunto tratado por ele, às
escondidas, domingo à noite, com Michel Temer: manter o Parlamento em silêncio, para que não repercutam
aqui os abusos que estão ocorrendo, para que nós não possamos denunciar para todo o Brasil os escândalos
do Governo Temer, os escândalos de Eduardo Cunha e tudo aquilo que está por trás desse processo de desmoralização do Parlamento brasileiro, Sr. Presidente.
O Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Evair Vieira de Melo, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Com a palavra o Deputado Delegado Edson Moreira.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu estava falando sobre tráfico e uso de drogas e vou continuar nesse assunto porque o Deputado
Moroni Torgan está aqui e o conhece muito bem, pois combateu esse crime por muitos anos na Polícia Federal
e também fez parte da CPI do Narcotráfico, nesta Casa.
V.Exa. vai ver que não estou mentindo ao dizer que 90% dos crimes violentos e 80% dos homicídios praticados no País são derivados do tráfico e do uso de drogas ou em razão deles. Portanto, a droga tem que ser
combatida.
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, legislando – repito: legislando! –, entendeu que o delito tráfico de drogas, quando cometido por pessoa primária, não é considerado crime hediondo. O que é uma
pessoa primária? A pessoa primária é a que nunca cometeu crime ou a que cumpriu 5 anos de pena. Ora, não
é considerado, para ela, crime hediondo. Assim entendem a Lei de Crimes Hediondos e a Constituição Federal.
Esse não é o entendimento, essa não é a interpretação da Constituição. Isso é legislar. A função de legislar não
é do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o que julga, quando acionado, não o que legisla.
O Supremo, como eu falei, já vem legislando há algum tempo. Ele entende ser o legislador. Pelo que sei,
legisladora é a Câmara Alta e a Câmara Baixa, é o Congresso Nacional. Este tem competência para legislar. O
povo delega ao Congresso Nacional essa função legislativa.
São três os Poderes, harmônicos entre si e independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o
Poder Judiciário. A função de legislar, que não está sendo exercida a contento – que isso seja bem visto –, é da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que, juntos, formam o Congresso Nacional. Quem está legislando
é o Poder Judiciário, diretamente. São interpretações que não estão na Constituição. Se não estão na Constituição, não se pode fazer uma interpretação da legislação e julgar em cima disso.
Portanto, tem que ser respeitado o Poder Legislativo, embora alguns não se deem ao respeito. Tem que
ser respeitado o Poder Executivo, como nós respeitamos o Poder Judiciário. As decisões são cumpridas, mas
temos que desempenhar a nossa função de legislar.
A criminalidade está assolando o País. Têm ocorrido mortes e mais mortes, uma atrás da outra. O patrimônio das pessoas não está sendo mais respeitado. Caso se saia de casa e passe meio dia fora, o criminoso só
encosta o caminhão e faz a mudança toda. Ao voltar para casa, só se encontram as paredes, porque até os fios
de cobre os malandros levam para vender. É isso o que está acontecendo. Não temos direito nem a uma residência. Isso quando ela não é invadida pelo “movimento dos sem casa”. O pessoal sai lá dos rincões do Brasil,
Deputado Chico Alencar, e invade a nossa casa. Saímos pela manhã de casa e, ao voltarmos, não há mais nada.
Encostam o caminhão e fazem a mudança toda. Ainda bem que V.Exa. mora em apartamento. Deve ter uma
mansão daquelas bem grandes, com segurança e tudo o mais. Eu não tenho. Se eu sair de casa e não deixar
ninguém, ao voltar não acho mais nada.
Aí é que está o problema. A criminalidade está tomando conta do nosso País. Nós precisamos fazer alguma coisa. E o legislador, que tem a função de legislar e melhorar as leis, não o está fazendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Chico Alencar, do PSOL do
Rio de Janeiro.
V.Exa. dispõe de 1 minuto.
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O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero mais uma vez, como
já fiz hoje no começo da manhã, somar-me ao coro da indignação com o absurdo que o Presidente interino
Waldir “Trapalhão” fez nesta semana de trabalhos, desmoralizando a Casa como um todo. Estou elencando o
horário e o dia de cada comunicado diferente que ele fez em relação a esta sessão, de maneira monocrática,
autoritária. É a patética cronologia das indecisões emaranhadas.
Também comunico que o PSOL apresentará um requerimento de informações sobre a reunião de duas
autoridades públicas: o Presidente da República interino, Michel Temer, e o Presidente desta Casa afastado e
réu, o Deputado Eduardo Cunha. Foi uma reunião sigilosa, mas vazou. E não pode ser assim. Ela tem que ser
republicana. Merecemos informações sobre o que ali foi tratado.
Por fim, quero deixar registrado um texto de minha autoria que foi publicado no blog de Ricardo Noblat,
chamado Fogueiras. Esse texto diz que, no Dia de São João, deve ser comemorado não só o santo profeta, mas
também o folguedo do festejo popular. Agora, isso não justifica que fiquemos sem trabalhar.
Agradeço a atenção.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, todas e todos os que assistem a esta sessão ou nela trabalham, denuncio aqui a patética cronologia das (in)decisões emaranhadas. Isto é, de como o Presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão – PP/MA, comunicou nada menos que cinco decisões diferentes sobre esta semana de
trabalhos na Casa, que será esvaziada:
1) Quinta, 17 horas: Comunicado confirma a decisão do Colégio de Líderes, com Sessões Deliberativas a serem realizadas nos dias 20 (2ª), às 18 horas, e 21 de junho (3ª), pela manhã.
2) Sexta, 13h27: Comunicado de que entre os dias 27 de junho e 1º de julho não haverá Sessões
Deliberativas.
3) Sábado, 21h19: Comunicado de que haverá Sessões Deliberativas nos dias 27, às 16 horas, e 28.
4) Domingo, 11h13: Comunicado de que haverá Sessões Deliberativas, mas sem efeito administrativo (isto é, desconto dos faltosos), nos dias 28 e 29, às 14 horas.
5) Domingo, 13h23: Comunicado de que haverá Sessão Deliberativa Extraordinária, sem efeito administrativo, no dia 28, às 10 horas. Ficam cancelados os comunicados anteriores.
Enquanto Cunha não for cassado, elegendo-se assim novo Presidente da Câmara dos Deputados, a esculhambação continuará!
Já no escurinho do Palácio do Jaburu, ficamos sabendo de uma intrigante reunião, no domingo à noite. O Presidente interino, Michel Temer, encontrou-se com o Presidente afastado da Câmara, o Deputado-réu
Eduardo Cunha. O encontro foi sigiloso, mas vazou. Porta-vozes de Temer, flagrada a reunião, confirmaram-na.
Cunha nega, na maior cara de pau: “Não fui lá, devem ter confundido com reuniões anteriores”.
O PSOL fez requerimento de informações para apurar a verdade dos fatos: por que um encontro secreto,
fora da agenda? Por que Cunha nega? E o que os dois conversaram, de interesse da sociedade, já que o Planalto
alega que fizeram uma “análise do quadro político”?
Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, todas e todos que assistem a esta sessão ou nela trabalham, apresento aqui, para os Anais da Câmara, artigo publicado hoje (28/6), no Blog do Noblat, sobre a metáfora da fogueira em louvor ao profeta João Batista, em nossos dias.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
Fogueiras
Fogo aquece, ilumina, acrisola, derrete, energiza, purifica. Sua preservação foi essencial à sobrevivência da
Humanidade. Talvez venha daí o fascínio que as fogueiras exercem, até hoje, sobre nós. Desde a infância gostamos de brincar com fogo. Toda chama nos chama. Mais vale acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão.
Poucos se lembram, mas o principal festejo junino, tão celebrado no Brasil, em especial no Nordeste (param até atividades do Congresso Nacional...), é o louvor a um profeta, João Batista.
Reza a lenda que Isabel anunciou seu nascimento a Maria, sua prima, mãe de Jesus, com uma fogueirinha. Crescido, João tornou-se a “voz que clama no deserto”: “convertam-se, porque o Reino do Céu está próximo.
Raça de víboras, como vão fugir da ira vindoura? (...) O machado já está posto na raiz das árvores. E toda árvore que
não der bom fruto será cortada e jogada no fogo!” (Mateus, 3, 2-11).
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O Batista pregava uma mudança radical de vida. Ascético, a praticava: cobria-se com pele de camelo e
alimenta-se com gafanhotos e mel silvestre. Fariseus e saduceus, chefes dos sacerdotes e subservientes à dominação do Império Romano o odiavam. O profeta pagou por sua rebeldia: Herodes, governador da Galileia,
o prendeu e mandou decapitar.
A política, mais do que nunca, precisa de profetas, daqueles que denunciam as injustiças e a hipocrisia,
e anunciam as possibilidades de uma sociedade mais justa e fraterna. A política não carece de messias, de “salvadores da pátria” que dispensam a cidadania. Profeta instiga, encanta e nos coloca em marcha. Messias, fora
do âmbito religioso, macula o sentido maior da própria política, que é a organização dos habitantes da pólis
para a vida em comum, que propicie igualdade de oportunidades. Isso jamais será obra de um só, por mais
carisma que tenha. Depender de um acaba por gerar o desencanto de todos.
Nesse Brasil da Lava Jato e jatinhos suspeitos, de créditos consignados desacreditados e propina institucionalizada, de CPIs achacadoras e árvores podres, que já não dão fruto, precisamos daqueles que fazem política sem
perder a dimensão da profecia, da utopia, do vir a ser. Daqueles que ainda acreditam ser possível fazer diferente.
Como Nilce Magalhães, a Nicinha, do Movimento dos Atingidos por Barragens, amarrada a pedras e jogada no lago da hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. Como Jaílson Caíque, o Dão, morto por PMs a soldo da
especulação imobiliária em Trindade (Paraty, RJ), por querer preservação e pedaço de chão.
Que seu martírio acenda a fogueira da Justiça em nossos corações!
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Lobbe Neto, do PSDB de
São Paulo.
V.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que ontem estivemos, juntamente com o Deputado João Paulo Papa, Presidente da Subcomissão de Saneamento Ambiental, da Comissão de Desenvolvimento Urbano, visitando a EMBRAPA Instrumentação, em São Carlos.
Nessa visita, com João Naime, Chefe-Geral daquela unidade, Ladislau Neto, Diretor-Executivo de Pesquisa
e Desenvolvimento da EMBRAPA, e outros pesquisadores, conhecemos a fossa séptica biodigestora, justamente
para que o saneamento chegue à área rural e a alguns aglomerados mais distantes das regiões metropolitanas.
Isso é importantíssimo para que possamos aumentar a capacidade de atendimento em saneamento básico no
interior, a fim de melhorar a qualidade de vida e saúde da população.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Com a palavra o Deputado Zé Geraldo, do PT do Pará.
V.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para,
em 1 minuto, deixar registrada a minha indignação com a tentativa de Michel Temer, de Eduardo Cunha e de
todo o comando provisório deste Governo de achar uma saída para a cassação do mandato de Eduardo Cunha
pelo Plenário desta Casa.
É lamentável que tudo isso esteja acontecendo, mas o Presidente Temer não tem alternativa a não ser
a de atender ao pedido de Eduardo Cunha: “Eu quero falar com você. Receba-me de qualquer jeito”. E o assunto
é este: “Eu não quero ser cassado, eu não posso ser cassado. Dê um jeito, porque eu o coloquei nessa cadeira”. Este
foi o assunto tratado no domingo à noite. Não houve outro.
É por isso que a Câmara dos Deputados está deste jeito. E não é só por causa do Deputado Waldir Maranhão. Não. Há muitas outras coisas por trás disso. Pensam V.Exas. que o Deputado Waldir Maranhão está sozinho? Não está. Isto é uma vergonha nacional: nesta semana, nada funcionou aqui. Isto aqui é uma vergonha,
isto aqui é corrupção, isto aqui é pior do que a Operação Lava-Jato.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação deste meu protesto no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Obrigado, Deputado Zé Geraldo.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Severino Ninho.
O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a transcrição
nos Anais da Indicação nº 2.331, de 2016, feita ao Ministro da Educação, Mendonça Filho, pernambucano, no
sentido de que seja implantado um campus universitário federal na minha cidade, Igarassu, cidade-polo do
litoral norte, para que sejam atendidos alunos não só de Igarassu, mas também de Itapissuma, Itamaracá, Araçoiaba, Abreu e Lima, Paulista e até Goiana.
É uma região com mais de 500 mil habitantes, mas que não tem uma escola federal nem estadual pública, de modo que é importante que se dê maior atenção a essa região pernambucana do litoral norte, onde
está implantada a Fiat e o polo cervejeiro Itaipava e Petrópolis. É preciso uma escola pública superior federal
lá na nossa região.
Fica o apelo ao Ministro Mendonça Filho, no sentido de atender a esse pedido.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR
INDICAÇÃO Nº 2.331, DE 2016
(Do Sr. Severino Ninho)
Sugere a adoção de medidas relativas à implantação de um campus da UFPE no Município de
Igarassu – PE
Senhor Ministro Mendonça Filho:
A região metropolitana norte do Recife, excluindo Olinda, formada pelas cidades do Paulista, Abreu e
Lima, Igarassu, Araçoiaba, Itapissuma e Itamaracá, possui mais de 580 mil habitantes. É uma região em pleno
desenvolvimento, com cidades industrializadas e uma população crescente. Goiana, cidade limítrofe de Igarassu e Itapissuma, sedia a FIAT, um empreendimento gigantesco, e um polo farmacoquímico (Hemobras, Lafepe, etc.). Itapissuma acaba de sediar a AMBEV, maior cervejaria da América Latina e a cervejaria Petrópolis,
outra gigante da bebida. Só a FIAT está atraindo dezenas de indústrias para a região. O Governo do Estado, em
parceria com o governo Federal implantou entre Igarassu e Recife, o Corredor Norte Sul, com ônibus e abrigos
refrigerados. Tudo isso contribui para a expansão populacional, trazendo, consequentemente, a necessidade
de novos investimentos governamentais nas áreas de saúde, educação, segurança, transporte, limpeza, etc.
Em toda essa região não existe qualquer instituição pública de ensino superior, seja federal, estadual ou
municipal, estando as mais próximas localizadas na capital, em Recife, que fica a 50 km de Itamaracá e de Araçoiaba, 40 km de Iapissuma, 30 km de Igarassu, 22 km de Abreu e Lima e 15 km de Paulista.
Assim sendo, os moradores dessas cidades só têm duas opções: pagarem para estudar em faculdades
particulares, quando essas existem em suas cidades, ou enfrentarem em ônibus lotados, com passagem salgada, a viagem até Recife, caso consigam uma vaga numa universidade pública.
É dentro dessa realidade que se justifica a implantação de uma instituição federal de ensino superior em
Igarassu, cidade-polo, para atender também as cidades de Araçoiaba, Itapissuma e Itamaracá, que são seus
ex-distritos, num total de 180 mil habitantes, podendo, ainda, atender a Abreu e Lima, que possui quase cem
mil moradores, Paulista com 300 mil habitantes e até Goiana, com 78 mil habitantes.
Portanto, dentro da política de beneficiar a população, principalmente, a mais carente, que tem na política pública de educação a esperança de alcançar o nível superior, entendo que a implantação do novo campus está plenamente justificada.
Pelo exposto, venho solicitar a Vossa Excelência, Senhor Ministro, todo apoio à implantação do referido
campus em Igarassu-PE, que possibilitará aos estudantes um maior acesso ao ensino superior público, de indiscutível qualidade, evitando-se grandes deslocamentos dos estudantes para a capital.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 2016. – Deputado Severino Ninho.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Severino Ninho)
Sugere o envio de Indicação ao Senhor Ministro da Educação, relativa à implantação de um
campus da UFPE no Município de Igarassu –PE
Senhor Presidente:
Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência que seja encaminhada ao Senhor Ministro da Educação, Sr. Mendonça Filho, sugerindo a implantação de um campus da UFPE, no Município de Igarassu-PE.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 2016. – Deputado Severino Ninho.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Moroni Torgan.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero falar sobre a vergonha que os bons Deputados e Deputadas estão passando nesta semana.
Esta na hora de o Presidente Waldir Maranhão declarar a vacância do cargo e de fazermos uma eleição
para a Presidência da Casa, para que faça jus ao Poder Legislativo do nosso País.
Infelizmente, nós estamos vivendo dias de vergonha. Temos de superar isso e fazer valer os votos que
recebemos das urnas, com o objetivo de melhorar a crise que hoje toma conta de nosso País.
Faço um apelo à Mesa Diretora da Casa no sentido de que tome providências em relação ao assunto.
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Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para falar da semana contra as drogas.
Infelizmente, os crimes relacionados às drogas têm-se desenvolvido a passos largos no nosso País. Existe tanto
trabalho contra a corrupção que o trabalho contra as drogas tem sido feito lentamente. Nós precisamos nos
posicionar sobre isso. Já sabemos a origem das drogas. Uma parte da maconha vem do Polígono da Maconha,
na Região Nordeste; outra parte vem do Paraguai, principalmente da região que fica perto da fronteira com o
Brasil, onde recentemente mataram um dos chefões – e não pensem que foi para acabar com o tráfico; foi só
para botar outro chefão no lugar dele. Lamentavelmente, não vemos nenhuma atitude sendo adotada para
impedir isso. A cocaína vem, principalmente, da Bolívia, em pasta-base, em forma de crack – do resto da cocaína lá preparada –, além da Colômbia e da Venezuela, onde também terminam de fazer o pó. A cocaína vem
mais da Venezuela, enquanto o crack vem mais da Bolívia.
Está na hora de tomarmos posições com relação a isso, está na hora de unir Poder Judiciário, Ministério
Público, Polícia Federal e até as Forças Armadas, por se tratar da defesa do nosso território. É uma questão de
segurança interna. Estamos vendo países vizinhos, tais como a Bolívia e a Venezuela, mandarem drogas para
cá, e nenhuma atitude está sendo tomada.
A Força Aérea Brasileira interceptou dois aviões com quase 1 tonelada de pasta-base que vinham da Bolívia, do território de Chapare, onde há inclusive um aeroporto internacional, só para mandar drogas para o Brasil.
E nós não estamos tomando posição alguma. Está na hora de dizer aos Presidentes da Bolívia e da Venezuela que deixem de tratar o Brasil como lixo, porque esse é o tratamento que temos recebido. Tudo o que
é lixo – a pasta-base que não serve para a Europa e para outros países – vem para cá. Além de mandarem
porcaria, ainda mandam a pior delas. Colocar droga no nosso País é considerá-lo um aterro sanitário. E quem
está sendo enterrado nesse aterro são os nossos jovens e as nossas crianças, são os nossos agricultores, são os
nossos pescadores, que entram mar adentro fumando crack. Em breve, essa população vai estar igual a zumbi.
Precisamos evitar isso.
Além de acabar com as famílias no Brasil, a droga acaba com a mão de obra ativa e ainda traz gasto muito maior para a nossa Previdência Social. Mas não é só isso: a vida de milhões de brasileiros está sendo consumida pelas porcarias produzidas na Bolívia e na Venezuela. Está na hora de dar o basta a isso, está na hora de
tratar o tráfico de drogas como inimigo de Estado, como inimigo do nosso País, porque tem ceifado a vida de
milhares e milhares de jovens do nosso País.
Chega de omissão! Está na hora de tomar uma decisão forte contra isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Damião Feliciano.
O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero apenas fazer referência às obras de transposição das águas do Rio São Francisco na Paraíba.
O Açude de Boqueirão, um manancial que abastece Campina Grande, cidade com mais de 400 mil habitantes, está secando. O seu reservatório está com pouco mais de 9% de sua capacidade de abastecimento. Se
houver um colapso com relação à captação de água, como será abastecida essa cidade?
Então, é necessário o aporte de recursos pelo Governo Federal, para que possam ser concluídas as obras
de transposição das águas do São Francisco. Já foram realizados 86% da obra, faltando somente 14%. O Governo Federal prometeu aumentar os recursos, o que está fazendo. Mas é bom também que as obras sejam aceleradas e que haja três turnos de trabalho – pela manhã, à tarde e à noite –, para se garantir o abastecimento
de água em Campina Grande.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Altineu Côrtes.
O SR. ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta tarde, em primeiro lugar, quero me dirigir aos nossos eleitores, amigos do Município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro.
Eu devo o mandato de Deputado Federal ao povo de Itaboraí e ao povo de São Gonçalo e defendo aqui, com
muito orgulho, os interesses do Estado do Rio de Janeiro.
Na CPI da PETROBRAS, eu tive uma atuação marcante: indiquei 47 das 78 pessoas que a Comissão sugeriu que fossem indiciadas, que roubaram recursos do COMPERJ. E o nosso COMPERJ vai voltar.
Sr. Presidente, fui vítima, em 2012, nas eleições passadas para Prefeito, de uma tramoia, de um trambique
aplicado pelo atual Prefeito da cidade de Itaboraí. Ele ganhou a eleição por 1%, nós o denunciamos, o Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro nos deu a vitória, e agora o caso está no Tribunal Superior Eleitoral para ser
julgado. O Prefeito de Itaboraí exerce a função por liminar.
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Agora novamente sou vítima – mas o povo de Itaboraí não é bobo – de uma confusão. Estão dizendo que
eu não sou candidato a Prefeito de Itaboraí. Eu sou pré-candidato a Prefeito de Itaboraí. Desta vez não haverá
trambique, não haverá tramoia. Nós vamos, se Deus quiser, disputar e vencer as eleições no Município de Itaboraí.
Eu quero enviar um abraço a todos os amigos que nos apoiam, aos candidatos a Vereador, àquela turma
que viveu conosco o drama de ser passada para trás nas eleições passada. Desta vez a justiça será feita.
Sr. Presidente, eu quero falar agora sobre a Câmara dos Deputados. Hoje passamos por uma situação
triste, lastimável. O que o Presidente em exercício Waldir Maranhão faz com o Brasil é uma covardia. Parece-me
que ele faz o povo brasileiro de bobo. Nós Deputados estamos aqui, hoje, presentes, e estivemos presentes
ontem, mas não estamos votando nada, não estamos produzindo nada para o País. E o povo brasileiro está
pagando essa conta, porque o Deputado Waldir Maranhão assim decidiu. O que ele está fazendo é uma tremenda covardia: toma uma decisão e volta atrás. Enfim, é um vai e vem. Essa questão já foi objeto do discurso
de vários Deputados. Isso é uma vergonha. A Câmara tem se posicionar sobre isso.
Obviamente, se o caso do Presidente da Casa afastado, o Deputado Eduardo Cunha, já tivesse sido decidido, ou ele estaria presidindo a Casa, ou estaria com o seu mandato cassado. Enfim, resolvida essa questão,
não precisaríamos mais passar por isto, o Brasil não precisaria passar por isto, ou seja, milhões de reais foram
gastos, e a Câmara está sem produzir nada hoje.
Quero deixar aqui o meu protesto. Sinceramente, eu me sinto mal de vir a Brasília e saber que a Câmara
dos Deputados não está produzindo, visto que existem tantas situações graves no Brasil.
O Presidente Michel Temer está colocando a casa em ordem e tem tomado atitudes. Na semana passada,
foi feito um acordo com os Governadores, acordo este que estava parado há anos, com o qual, independentemente de sigla partidária, os Governos foram atendidos. Os Governos estão recebendo um refresco, vamos
dizer assim, para o pagamento das dívidas deste ano. Então, o Presidente Temer tem feito o que veio fazer.
Agora, aqui na Câmara, nós não podemos aceitar que o Presidente em exercício, o Deputado Waldir
Maranhão, faça-nos de bobos, que faça o povo brasileiro de bobo, gastando dinheiro público ou deixando de
aplicá-lo corretamente, porque nós não comparecemos, não produzimos, não votamos. Enfim, é lastimável.
Os Estados passam por dificuldades. O nosso Estado, o Rio de Janeiro, passa uma dificuldade enorme.
Os funcionários públicos estão sem receber salários, estão numa situação muito grave. O Governador Francisco Dornelles, com todo seu esforço, tem tentado resolver essa questão. E o Presidente Temer estendeu a mão
ao Rio de Janeiro.
Aliás, quero parabenizar todos os Governadores que foram solidários com o Rio de Janeiro. Tenho certeza de que o Rio de Janeiro vai fazer uma grande Olimpíada, para orgulho do Brasil. Espero que esta situação
se resolva.
Não podemos aceitar que servidores do Estado do Rio de Janeiro fiquem sem receber os salários, enquanto o Deputado Waldir Maranhão joga fora o dinheiro do povo brasileiro.
Era esse o meu protesto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Delegado Éder Mauro, que
disporá de 1 minuto.
O SR. DELEGADO ÉDER MAURO (PSD-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar
a presença na Casa do Deputado Estadual Coronel Neil Duarte, nosso pré-candidato a Prefeito de Ananindeua,
que, com certeza, vai mudar a cara daquele Município.
Também quero dizer que ratifico as palavras do colega em relação ao Presidente interino da Casa, o Deputado Waldir Maranhão. Além da vergonha que já causou ao povo do Maranhão, ao nosso Estado vizinho, ele
indeferiu o nosso requerimento de prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF.
Eu não sei quais são as forças ocultas que fazem com que ele rejeite a inclusão do requerimento na pauta para
que seja votado na CPI do CARF. Acredito que o fato de haver requerimentos de convocação do ex-Presidente
Lula e de seu filho esteja impedindo que isso aconteça.
Em relação ao que disse o colega que nos antecedeu sobre o tráfico de drogas, principalmente da Venezuela, não poderia ser diferente porque aquele país é presidido por um “cocaineiro”, o Nicolás Maduro, que
distribui droga, passando por cima do país, para a Bolívia. E isso também está prejudicando o nosso País, a
nossa juventude, a família brasileira.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra à Sra. Deputada Tereza Cristina, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PSB.
V.Exa. disporá de 6 minutos.
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A SRA. TEREZA CRISTINA (PSB-MS. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, caros colegas,
neste mês de junho ocorreu na região de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, grave conflito entre indígenas e agricultores que resultou em uma morte e seis feridos.
Poucos dias depois, a Organização das Nações Unidas apresentou, junto ao Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, um relatório sobre a questão indígena, afirmando tratar-se de um violento conflito social
perpetrado por milícias armadas e companhias privadas de segurança no contexto da intrusão do agronegócio em terras indígenas.
A violência é sempre lamentável, mas a verdade precisa ser dita, e a realidade de Mato Grosso do Sul
precisa ser compreendida, para que, de uma vez por todas, consigamos adotar medidas efetivas para a solução dos conflitos.
Ao longo das últimas décadas, para promover a colonização do interior do Brasil, o Governo vendeu
terras para aqueles que desejassem povoar a região. Assim, diversas propriedades, em sua absoluta maioria
pequenas, transformaram-se em uma das regiões agrícolas mais importantes do Brasil. Observe-se que esses
cidadãos adquiriram as terras do Governo Federal na mais completa boa-fé, na maioria das vezes.
Esse é um lado da história.
Do outro lado, os indígenas, de fato, foram muitas vezes deslocados e forçados a viver em reservas, entre diferentes etnias e meios de vida incompatíveis com suas culturas. Inegável, em nosso percurso histórico,
a violência contra os povos indígenas e os erros de ações integracionistas do passado.
Não há dúvida quanto à necessidade de implementação de políticas voltadas para os indígenas, que
atendam às suas especificidades culturais e lhes proporcionem dignidade. No entanto, a necessidade indígena
não pode servir de escudo para a transgressão total do Estado Democrático de Direito e para a violação dos
direitos fundamentais de outros humanos.
Esse é o outro lado da verdade.
Quem fala da realidade de Mato Grosso do Sul como se fosse um “conflito do bem contra o mal”, do “inescrupuloso fazendeiro” contra o “bom selvagem”, está desatento pela ingenuidade ou é movido por interesses
escusos que precisam de uma cortina de fumaça para se esconderem.
Não é noticiado, nem mesmo parece constar no relatório da ONU o fato de que os indígenas estão buscando a ampliação de suas reservas ou a demarcação de novas áreas mediante a invasão de propriedades, com
uso, inclusive, de armas de fogo e táticas de guerrilha. Essas invasões, cada vez mais constantes, desalojam famílias e propagam pavor e ódio na região.
Todavia, essa violência é praticada com o apoio financeiro de ONGs internacionais e da própria FUNAI,
inclusive com recursos vindos do exterior. Alguns entes do Estado buscam legitimar essas invasões violentas,
as chamadas “retomadas”. Assim, propaga-se a ideia de que aquelas terras são de ocupação tradicional indígena e que, portanto, seria legítimo ocupá-las mediante o uso da força. Esquecem-se de que, do outro lado,
também há pessoas e que não se pode corrigir uma injustiça praticando injustiça.
Aqueles que afirmam ser esta Deputada ruralista eu convido a comparecerem à Secretaria da CPI da
FUNAI e do INCRA, da qual sou Sub-Relatora, e a assistirem ao depoimento de uma mãe de família, proprietária de 12 hectares de terra ao redor da cidade de Dourados, expulsa violentamente do seu lar na madrugada,
razão pela qual seu filho de 3 anos de idade acorda em pânico todas as madrugadas. Como este, há uma série
de outros relatos bárbaros.
Aqueles que afirmam ser esta Deputada adepta da teoria da conspiração eu convido a conhecerem os
documentos que comprovam vultosas transferências financeiras realizadas pela Catholic Agency for Overseas
Development ao Conselho Indigenista Missionário – CIMI, cujo objetivo, dentre outros, é o do “apoio à retomada de territórios tradicionais”.
Aqueles que afirmam ser esta Deputada contra os indígenas eu convido a visitarem as aldeias da região
e a verem de perto as condições subumanas e de miséria em que estão vivendo esses índios. Em Jaguapiru, os
indígenas estão sem água há meses.
Ouçam também o depoimento do capitão da reserva indígena de Amambai. Ele afirmou que, após a
retirada do posto da FUNAI, não há mais qualquer assistência da entidade que se diz indigenista. Ouçam o
testemunho de uma liderança de que um servidor da FUNAI lhe negou uma cesta básica sob o argumento de
que a ajuda seria conferida somente para os ocupantes das áreas invadidas. Assim, o indígena que receberia o
auxílio, acometido por grave doença, passará fome pelo simples fato de residir em uma reserva já demarcada.
Aliás, eu os convido a ouvirem o depoimento de um servidor da própria FUNAI confirmando que, “por ordem
de Brasília”, as últimas remessas de cestas básicas seriam enviadas somente para as áreas da dita “retomada”.
Conforme pude verificar in loco e não nos gabinetes refrigerados daqueles que nos criticam e se dizem
“indigenistas”, é preciso ir muito além da terra para se garantir a dignidade indígena. Assim, convido a Relatora
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da ONU que esteve no local e teria “previsto” a tragédia a buscar medidas mais eficientes e menos conflitantes.
Diante da realidade, é impossível acreditar que aqueles que financiam e incitam o uso da violência o fazem
somente para a proteção dos indígenas. Se a preocupação fosse com os índios, a miséria não seria tamanha, e
os processos demarcatórios transcorreriam no seu curso normal, em direção à pacificação social.
Se as áreas hoje invadidas forem reconhecidas como indígenas, isto será dito ao final de um processo,
com a edição de um decreto presidencial. Caso assim aconteça, é o Estado que deverá fazer a “desintrusão”
dos proprietários, não sendo tolerável que a “retomada” seja feita pela força, mediante violência, espalhando
o caos, o medo e o ódio.
Por outro lado, nada mais justo que aqueles agricultores também recebam a devida indenização para
que saiam das suas terras, não somente pelas benfeitorias, mas também pela propriedade, haja vista que adquiriram o título, devidamente concedido pelo Governo e de boa-fé. Não são “fazendeiros grileiros”, como se
pretende fazer crer, mas, sim, pessoas do bem, trabalhadores e empregadores rurais, muitos deles sem condições de financiar os custos judiciais dessas disputas.
Quanto à formação de milícias armadas na região, tanto os agricultores quanto os indígenas estão portando armas de fogo, e o ambiente de conflito é intenso de ambos os lados. Os agricultores, buscando a defesa de suas casas e da própria vida. Os indígenas, sob o argumento da necessidade de “retomar” as terras que
lhes pertencem. O julgamento do conflito deverá ser feito pelo Estado, mediante os processos demarcatórios,
judiciais e normativos. Não há direito que justifique a morte ou a “(in)justiça pelas próprias mãos”.
É passada a hora de uma verdadeira trégua, cessando-se as invasões e fazendo-se voltar os processos
demarcatórios para o trilho da constitucionalidade. Para isso, em muito poderá contribuir este Congresso Nacional aprovando reformas que passem a prever expressamente a indenização e o acordo como forma de solução do conflito.
É neste sentido que estamos trabalhando: pela pacificação, para vivermos em uma sociedade justa, verdadeiramente pluriétnica e multicultural.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Obrigado, Deputada Tereza Cristina.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Mauro Benevides, por 1 minuto.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, a mídia
cearense divulgou ontem a queda da safra de milho e feijão em decorrência da precaríssima estação chuvosa
do corrente exercício, que alcança diretamente a região sul de nossa unidade federada, principalmente as comunas de Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Penaforte e Porteiras, implacavelmente desfavorecidas com a ausência de quedas pluviométricas nos últimos 4 anos.
A constatação foi procedida pela Comissão Especial Agropecuária e foi divulgada pelos veículos de comunicação do Estado, o que gerou inquietação entre os milhares de habitantes residentes em tais comunas,
todas com apreciável densidade demográfica, prejudicando, com estatísticas incontestáveis, as oito comunas
ali localizadas, todas ansiando pela transposição das águas do São Francisco, tema ao qual já me reportei por
três vezes, desta mesma tribuna, clamando pela celeridade de obras, com apelo veemente ao Ministro Helder
Barbalho, titular da Pasta de Integração Nacional.
Retornando hoje, a este plenário, com números estarrecedores, volto a insistir junto àquela Pasta no sentido de que adote outras providências emergenciais, em composição com os órgãos estaduais, a fim de que
possa ser minorado o estado lastimável em que se encontram as populações das cidades acima referenciadas.
O noticiário traz à colação um tema da maior seriedade que não comporta mais delongas, as quais ensejariam êxodos inevitáveis, a exemplo de outros momentos angustiantes já vivenciados pela falta de inverno
nos quatro últimos exercícios, insuportáveis para a população ali radicada.
Fica, pois, consignada mais uma dramática postulação de solidariedade ao Poder Central, através de órgãos responsáveis pelo socorro aos rurícolas que tiveram perdas incalculáveis, anteriormente previstas em 66
milhões, agora reduzidas a 3 milhões, o que aponta para um desperdício de larga monta.
Que se ajude efetivamente aquela faixa do Nordeste, a braços com inenarráveis dificuldades pela falta
de mais apoio do poder público.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Tem a palavra o Deputado Bohn Gass, por 1 minuto.
O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero dar como lido meu pronunciamento sobre um evento que realizamos ontem, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com
o Deputado Estadual Jeferson Fernandes, quando reunimos três ex-Ministros do Desenvolvimento Agrário, o
Miguel Rossetto, o Guilherme Cassel e o Pepe Vargas.
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Lamentavelmente o Governo interino de Temer acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário
– MDA, órgão responsável por lidar com mais de 4 milhões de famílias que produzem alimentos.
O desenvolvimento dos nossos Municípios, a partir da agricultura da produção alimentar, corre o risco
de diminuir se não houver mais os investimentos e os programas desse Ministério.
Eu apresentei uma emenda à medida provisória que trata da estrutura do MDA, para que ele retorne ao
que era. Com esse Ministério, acabou o desprezo que sempre havia sido dado aos agricultores familiares, que
passaram a ter visibilidade e valor, pois produzem e participam da renda nacional.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário precisa continuar e não pode ser um joguete político na mão
deste Governo golpista.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, no Rio Grande do Sul, reunimos três Ministros do Desenvolvimento Agrário dos Governos Dilma e Lula – Miguel Rossetto, Guilherme Cassel e Pepe Vargas –, para avaliar
como o golpe está atingindo a agricultura familiar.
A consequência mais imediata é a destruição do próprio Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA
e sua transformação num organismo menor, sem peso político e com menos investimentos.
Sim, queridos colonos e colonas, podem ter certeza: com os golpistas no poder, o crédito para a agricultura familiar vai diminuir. Sabem por quê? Porque Temer tem de pagar a conta do apoio ao golpe para a
bancada ruralista.
A bancada ruralista não tolera a ideia de disputar as verbas públicas com a agricultura familiar. Ela não
tolera também a ideia de disputar mercado.
Eles sabem que, com Lula e Dilma, os trabalhadores rurais começaram a ocupar uma parte significativa
do mercado e, na visão monopolista deles, começaram a atrapalhar as grandes empresas de alimentos.
Isto mesmo: para essa gente que tomou o poder, lugar de agricultor familiar é na subsistência; nada de
querer se emancipar, de querer competir.
Foi isto, em síntese, que nos alertaram os Ministros Rossetto, Cassel e Pepe: que o fim do MDA era uma
exigência dos poderosos da velha elite mesquinha brasileira do campo, do latifúndio. E isso ocorre porque,
com o MDA, os agricultores começaram a se apropriar de uma parte da riqueza do País, uma riqueza que, antes, era todinha deles.
Além do mais, com políticas adequadas, a agricultura familiar oferece respostas muito rápidas: a produção aumenta, a qualidade de vida aumenta, a renda aumenta.
O que está em jogo é, na verdade, a estratégia de desenvolvimento. A nossa não apenas aumentava a
renda dos trabalhadores rurais, mas lhes dava acesso a uma melhor qualidade de vida. Não era apenas 500%
a mais de crédito no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, mas acesso à
moradia rural, à infraestrutura, à mecanização, ao ensino superior.
E isso – ah, isso! – ia acabar fazendo com que esses trabalhadores rurais se qualificassem e se tornassem
concorrentes verdadeiramente fortes.
O MDA talvez seja o exemplo mais acabado de um projeto de país que, pela primeira vez na história, tirava da invisibilidade uma gente que, por séculos, foi tratada com migalhas do Poder Central. E ao fazer isso,
começava a promover uma pequena revolução no Brasil, tornando a produção e o comércio mais justos e, assim, promovendo uma distribuição da renda também mais justa.
Então, é isto, minha gente: ou acabamos com o golpe e voltamos a construir o Brasil para os brasileiros,
ou o Brasil dos golpistas volta a ser aquele País em que uns poucos ganham muito e mandam em tudo, e muitos, entre eles os mais de 4 milhões de famílias agricultoras, ganham pouco e não têm poder algum.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Com a palavra o Deputado Delegado Waldir.
V.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. DELEGADO WALDIR (PR-GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho aqui trazer minha
manifestação, para que o nosso novo Ministro da Justiça e Cidadania possa escutá-la.
Vejo que o Brasil continua uma terra sem lei. No Estado de Goiás, na Região Nordeste, nós temos visto
muitas ações do crime organizado, com alto poder de armamento bélico. Pequenas e médias cidades são invadidas. Além de matar pessoas, os criminosos roubam agências bancárias.
Precisamos de ações imediatas. A polícia brasileira deve trabalhar de forma unificada em todos os Estados; os policiais precisam migrar de um local para outro; e novos investimentos precisam ser feitos urgentemente na segurança pública.
Vou dar um exemplo a V.Exa., Sr. Presidente: em Goiás, são necessários 30 mil homens no policiamento
ostensivo. Temos pouco mais de 10 mil homens.
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O Brasil é o País das Olimpíadas e da Copa Mundo. No Rio de Janeiro, uma médica foi morta às vésperas
do início das Olimpíadas.
Precisamos de ações enérgicas. Que o novo Ministro da Justiça reveja os investimentos e coloque as Forças Armadas nas fronteiras para tentar impedir a entrada de armas e drogas no País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Moroni Torgan, por 1 minuto.
O SR. MORONI TORGAN (DEM-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro
lugar, quero dizer ao Deputado Waldir Maranhão para declarar a vacância da Presidência da Câmara dos Deputados. Temos que escolher o novo Presidente da Casa para que possamos trabalhar.
Em segundo lugar, eu quero chamar a atenção do País para a seca que atinge o nosso Estado do Ceará,
que já está levando a Região Metropolitana de Fortaleza ao racionamento de água.
A transposição de águas do São Francisco não é a solução ideal, mas vai pelo menos propiciar água às
regiões principais do Ceará. Nós estamos esperando que as obras da transposição realmente continuem e cheguem ao nosso Estado. Não queremos água para plantar ou coisa parecida, mas água para beber.
Nós do Ceará estamos em racionamento de água. Portanto, pedimos a ajuda do Governo Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Juscelino Filho, do DEM do
Maranhão.
O SR. JUSCELINO FILHO (DEM-MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje de manhã, os Parlamentares do Maranhão, por unanimidade, escolheram-me para exercer a honrosa função de coordenador da
bancada maranhense no Congresso Nacional
Eu me sinto muito agradecido por fazer jus à confiança dos colegas Parlamentares. Quero, em especial,
registrar o apoio dos Deputados e ex‑coordenadores Sarney Filho, que hoje é o Ministro do Meio Ambiente;
Pedro Fernandes, que coordenou, com grande maestria. a bancada no ano de 2015; e André Fufuca, que coordenou a bancada no início do ano de 2016. Também os Senadores João Alberto Souza, Edison Lobão e Roberto
Rocha apoiaram a nossa condução à coordenação da bancada.
O nosso objetivo comum é a defesa intransigente dos interesses do Estado do Maranhão e a melhoria
da qualidade de vida dos maranhenses. Trata-se de um desafio que exige esforço. E o nosso sucesso depende
sobretudo do diálogo e da articulação da bancada com o Governo Federal, para conseguirmos recursos e benefícios para o povo maranhense.
Eu sei que, na nossa bancada, posso contar com a sabedoria e a experiência dos Parlamentares de longa
tradição e com a garra e a força dos Parlamentares jovens como eu.
Sr. Presidente, eu queria abordar mais um assunto em relação ao Estado do Maranhão. Trata-se da transferência de alguns povoados do Município de Santa Inês para o Município de Altamira do Maranhão.
O Prefeito de Santa Inês mais uma vez comprova que merece a rejeição de quase todos os eleitores daquele Município, que sabem das graves denúncias dos crimes por ele cometidos.
Dias atrás, para tentar enganar os eleitores dos povoados de Santa Inês que passaram para o Município
de Altamira de Maranhão, ele atribuiu a responsabilidade por tal fato a mim e aos nossos aliados. Essa é mais
uma mentira de que venho falar desta tribuna.
O Partido Popular Socialista recorreu a uma ação de 2015, referente a 11 povoados e que passou pela
Justiça Eleitoral do Maranhão. A petição foi assinada pelo Sr. Roberto Feitosa, parente do Prefeito, com quem
já trabalhou na Prefeitura de Santa Inês.
Quero dizer aos eleitores dos povoados de Bom Jardim, Boa Vista do Gurupi, Santa Cruz, São João dos
Crentes, Bom Jesus, Ladeira do Gato, Três Satubas e Barro Branco que, junto com o nosso grupo político, iremos tomar todas as providências cabíveis para que o povo dessa região seja ouvido e diga o que deseja e onde
quer ficar.
Neste momento e em qualquer situação futura, estaremos sempre ao lado do povo daquela região, como
sempre estivemos.
Sr. Presidente, peço que o nosso pronunciamento seja registrado pelos meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Obrigado.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje de manhã, por unanimidade, a bancada federal maranhense
me escolheu para exercer a honrosa função de coordenador.
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Eu me sinto muito agradecido por ter merecido a confiança dos meus colegas Parlamentares.
Em especial, quero registrar o apoio dos ex-coordenadores Sarney Filho, o atual Ministro do Meio Ambiente, Pedro Fernandes e André Fufuca, assim como de todos os três Senadores maranhenses, João Alberto,
Lobão e Roberto Rocha.
Nosso objetivo comum é a defesa intransigente dos interesses do Maranhão e a melhoria da qualidade
de vida dos maranhenses.
É um desafio que exige esforço e cujo sucesso depende sobretudo de diálogo e de articulação com o
Governo Federal, para conseguirmos recursos e benefícios para o povo maranhense.
Eu sei que vou contar com a sabedoria e a experiência dos Parlamentares de longa tradição e de reconhecida atuação, mas também com a garra e a força dos mais jovens como eu.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Prefeito de Santa Inês mais uma vez comprova que merece a rejeição de quase todos os eleitores do Município, que sabem das graves denúncias de crimes por ele cometidos.
Dias atrás, para tentar enganar os eleitores dos povoados de Santa Inês que passaram a fazer parte do
Município de Altamira, ele atribuiu a responsabilidade por tal fato a mim e aos nossos aliados.
Essa é mais uma mentira dele, porque quem recorreu disso em 2015, para 11 povoados, na Justiça Eleitoral do Maranhão, foi o Partido Popular Socialista – PPS, em petição assinada por Roberto Feitosa, parente do
Prefeito, com quem até já trabalhou na Prefeitura.
Queremos dizer aos eleitores dos povoados de Bom Jardim, Boa Vistinha, Santa Cruz, São João dos Crentes, Bom Jesus, Ladeira do Gato, Três Satubas e Barro Branco que eu e o nosso grupo político iremos adotar
todas as providências cabíveis para que o povo de lá seja ouvido e diga o que deseja.
Neste momento e em qualquer situação futura, nós estaremos ao lado deles, como sempre estivemos.
Peço que o meu pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil e pelos veículos de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Sóstenes Cavalcante.
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós queremos fazer
o registro de que, nesta terça-feira, fomos todos acordados com a notícia de mais uma das operações da Polícia Federal.
Dessa feita, o alvo e o objetivo eram pessoas ligadas a fraudes na Lei Rouanet.
A Lei Rouanet traz inúmeros benefícios a produtores culturais sérios, em especial os pequenos e médios
produtores deste País. Mas alguns produtores aproveitaram-se dessa lei justa e correta, que se destina a valorização da cultura e dos pequenos grupos culturais do País.
Hoje, de maneira muito específica, a ação da Polícia Federal visava a festa de casamento de um empresário
ligado ao setor de produção cultural, realizada num clube do residencial Jurerê Internacional, em Florianópolis.
Eu quero parabenizar a matéria do jornal O Estadão, que mostrou inclusive os vídeos que foram pagos
com a Lei Rouanet.
A Lei Rouanet utiliza os nossos impostos, os impostos de pessoas humildes, de pessoas que, se quiserem casar neste País, têm que pagar o seu casamento em longas prestações. Entretanto, esse casamento no
Jurerê Internacional foi pago com o dinheiro dessa lei, um dinheiro de todos nós brasileiros. Isso é um absurdo!
Parabenizo, portanto, a Polícia Federal por essa ação.
Também quero dizer ao Presidente Waldir Maranhão, que está engavetando a CPI da UNE por 3 semanas, que, mais do que nunca, a CPI da Lei Rouanet tem urgência para acontecer nesta Casa. Temos que passar
essa questão a limpo. Não queremos acabar com a lei, mas punir aqueles que, de maneira criminosa, dela se
beneficiam, bem como valorizar os verdadeiros produtores culturais deste País.
Parabéns à Polícia Federal! Viva a cultura brasileira!
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Obrigado, Deputado Sóstenes Cavalcante.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos Manato, do Solidariedade do meu Espírito Santo.
O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com muita satisfação, eu gostaria de registrar para o eleitor e para o morador de Vitória, cidade onde resido, que, na última
sexta‑feira, o Deputado Estadual Amaro Neto – que foi o mais votado no Espírito Santo e também é apresentador de televisão – desincompatibilizou‑se do cargo para ser o pré‑candidato a Prefeito de Vitória pelo nosso
partido, o Solidariedade.
Sabemos que a data limite para a desincompatibilização é sexta-feira próxima. Mas, como o Deputado
Amaro Neto quer tirar esta semana para conversar com diversos partidos e iniciar uma conversa mais ampla
com a sociedade civil organizada, ele antecipou a sua saída da televisão em 1 semana.
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Na quinta-feira, Sr. Presidente, eu, o Presidente Estadual do Solidariedade e o Deputado Amaro Neto,
como nosso pré-candidato, vamos nos reunir com representantes de mais de oito partidos em Vitória. Inclusive,
o PV, partido de V.Exa., estará lá conversando conosco, através da Presidente Cidineia Fontana e do ex‑Secretário Enio Bergoli. Sei que a agenda de V.Exa. é muito cheia, mas, se tiver uma oportunidade, será uma honra
também conversar com V.Exa.
Como eu disse, vários partidos estarão lá. E nós vamos conversar individualmente, com cada um, para saber
do partido como ele está se situando ante a eleição; se tem candidatura própria; se tem um nome importante
para Vice-Prefeito; qual é a chapa de Vereadores; se quer participar da construção de um conselho político que
decidirá quem será o candidato a Vice-Prefeito; se quer colaborar com um conselho que vai construir, junto com
o Solidariedade e com o Deputado Amaro Neto, um programa de governo, para debatê-lo com a sociedade.
Nós vamos conversar com o PV, que é o partido de V.Exa., com o PMB, com o PTN, com o PSD, com o
PRB, com o PSC, com o PDT e com o PR, entre outros. Conversamos agora com o Deputado Marcus Vicente,
que nos disse que o PP também vai ter um horário conosco. Estaremos lá nessa luta, nesse debate, para tentar
chegar a um acordo.
Portanto, eu gostaria de deixar claro que o Deputado Amaro Neto é o pré-candidato do Solidariedade
à Prefeitura de Vitória.
Vamos conversar! Essa primeira rodada, na sexta-feira, será com os partidos citados. Não convidamos
outros partidos porque não conseguimos contatá-los em tempo hábil. Mas temos interesse em conversar com
todos os que estão consolidado lá em Vitória e têm expressão na Capital.
Sr. Presidente, era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado e sucesso na Presidência!
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Obrigado, Deputado Carlos Manato.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra ao Deputado Onyx Lorenzoni.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Evair Vieira de
Melo, obrigado pelo espaço concedido.
Eu queria dizer às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que acompanham esta sessão e àqueles que estão em casa que não é possível que, neste País, que vive de um escândalo para outro, o Parlamento abra mão
da sua responsabilidade de discutir pautas importantíssimas para a vida das pessoas.
O Brasil está vivendo aquela que talvez seja uma de suas mais profundas crises dos últimos 50 anos, com
quase 14 milhões de desempregados. A população brasileira precisa de respostas. Há pautas importantíssimas
para a vida das pessoas que devem ser tratadas pelo Congresso Nacional.
Nós aprovamos a proposta da redução da maioridade penal, que separa muito bem quem é adolescente
de quem é criminoso. É necessário que o Senado Federal toque adiante essa questão.
Nós aprovamos na Comissão Especial, Deputado Alberto Fraga, a revisão do Estatuto do Desarmamento, fundamental num país onde o Governo praticamente garante ao bandido que as famílias, as pessoas não
terão condições se defender. Nenhum governo pode dar ao bandido a segurança de que as pessoas não terão
como se proteger. Por isso, é muito importante que o relatório da Comissão Especial que trata da revisão do
Estatuto do Desarmamento venha para o Plenário da Câmara dos Deputados.
Também é importante lembrar que, depois de aberta a caixa‑preta petista, reabriu-se uma discussão
importantíssima no Brasil, sobre o pacto federativo. Os Estados e Municípios brasileiros estão à míngua, numa
situação pré-falimentar. Mais de 40% das Prefeituras brasileiras não pagarão os salários nem o 13º salário aos
seus funcionários. Isso é absolutamente inadmissível.
O Brasil precisa rediscutir a Federação brasileira, em respeito à cidadania e em respeito às famílias, principalmente para recuperar a célula fundamental do País, que é o Município.
Registro que o impeachment da Presidente Dilma é apenas o primeiro passo que nós estamos dando para
recuperar o País. Logo depois de superado no Senado Federal, de uma vez por todas, o afastamento do petismo
– esse câncer que infestou o Brasil por mais de 13 anos –, nós vamos poder reabrir discussões fundamentais.
Não é mais possível ouvir desta tribuna e da tribuna do Senado Federal, ouvir, nas emissoras de rádio e
de televisão, falarem sobre a insegurança dos brasileiros. Famílias inteiras são dizimadas com a morte de filhos,
filhas, pais e mães.
Desde a era petista, o Governo Federal, que recolhe a maior parte dos impostos arrecadados no Brasil,
lava as mãos sobre a questão da segurança. O Brasil já teve 40 Ministérios, e não teve um Ministério de Segurança Pública.
O nosso País tem ainda um número excessivo de Ministérios – e essa é a minha crítica ao Governo Temer. O nosso País não precisa de mais do que 15 Ministérios. E, entre esses 15, teria que haver o Ministério de
Segurança Pública. Por conta da insegurança, não há nenhum lugar no Brasil, por menor que seja, onde se
consiga viver em paz.
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Há pouco se falava aqui do armamento pesado que possuem as quadrilhas hoje no Brasil, porque as
nossas fronteiras são porosas, e o Governo Federal nada faz. As nossas polícias são mal equipadas, mal preparadas e mal remuneradas, com raras e honrosas exceções. E o cidadão brasileiro está jogado à própria sorte.
Sr. Presidente Evair Vieira de Melo, nós temos que tratar de temas importantíssimos para a sociedade
brasileira e para a segurança das pessoas, para que possamos construir uma nova condição de vida no Brasil,
uma condição que traga felicidade e sustento às famílias.
Para concluir, eu quero dizer a V.Exa. que é revoltante estarmos aqui por conta da inépcia, da incapacidade e da inabilidade do Sr. Waldir Maranhão. O Sr. Waldir Maranhão pode ser uma boa pessoa. Eu não tenho
nada contra a pessoa de S.Exa., que merece, como todo ser humano, todo o respeito. Mas não se pode admitir,
no momento de caos que hoje vive o Brasil, com as dificuldades que enfrenta hoje, um Parlamento servindo de
joguete, na mão irresponsável de uma pessoa que não tem estatura para comandar a Câmara dos Deputados.
Espero que a Mesa da Câmara dos Deputados decrete a vacância da Presidência e convoque novas eleições, para que a Casa possa – aí, sim – dar à sociedade brasileira a resposta que ela exige e tem direito de receber dos Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Obrigado, Deputado Onyx Lorenzoni.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Concedo a palavra à Deputada Josi Nunes.
A SRA. JOSI NUNES (Bloco/PMDB-TO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu participei, na cidade
de Gurupi, no Estado do Tocantins, de audiência que discutiu a concessão para a duplicação da BR-153. Foi uma
reunião que contou com a presença de representantes do Governo do Estado, do Ministério Público Federal,
do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT da Prefeitura de Gurupi
e da Diretoria da Galvão Engenharia, empresa concessionária.
Na ocasião, a Galvão Engenharia apresentou à ANTT um novo plano de trabalho, solicitando novos prazos para o início das obras. A Agência, que está analisando um estudo sobre o caso, acredita ser possível aprovar o novo plano apresentado pela Galvão, porém com alguns ajustes. A intenção é manter a concessão, uma
vez que cancelá-la, como nos foi apresentado em uma das reuniões pelo próprio Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT, demandaria mais uns 3 anos para o início da duplicação, e isso prejudicaria todo o processo.
Nas audiências de que participamos, foi nos passado que o Ministério dos Transportes precisa de segurança jurídica para manter a concessão, motivo pelo qual foi realizada essa audiência em Gurupi. Foi feita
outra audiência em Anápolis e posteriormente será feita uma reunião aqui, em Brasília, com a participação de
todos os citados.
Na reunião de Gurupi, o Procurador da República, o Walter José Mathias Júnior, sugeriu a adoção de um
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC entre o Ministério Público de Goiás, o Ministério Público do Tocantins, o Ministério dos Transportes, a ANTT e o Tribunal de Contas da União.
Sr. Presidente, quem acompanha o nosso trabalho tem visto a nossa luta para que essa duplicação da
BR-153 seja concretizada. O que nós queremos é achar uma solução para esse problema. São muitos os acidentes ocorridos no trecho da BR-153 entre Aliança do Tocantins e Anápolis. São vidas ceifadas, interrompidas. E
a nossa intenção é que essa realidade mude.
Tenho convicção de que, com a duplicação da rodovia, o número de acidentes será reduzido. A duplicação da BR-153 é o sonho de todos os tocantinenses de norte a sul do Estado. E é por essa vontade popular que
nós temos lutado e temos ido atrás de informações, porque a nossa intenção, como eu disse, nada mais é do
que resolver esse problema, buscar soluções e alternativas para essa duplicação.
Eu aproveito a oportunidade para dizer que vou continuar acompanhando os detalhes relativos à duplicação dessa rodovia e informando a população interessada sobre todo o processo.
Solicito a V.Exa. que determine a transcrição deste nosso registro nos Anais da Casa, bem como sua divulgação pelos meios de comunicação do Poder Legislativo e sua reprodução pelo programa A Voz do Brasil.
Muito obrigada.
O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB-MA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
estou inscrito para o Grande Expediente. Foi um sacrifício enorme durante o ano, para conseguir essa inscrição.
Eu só queria que V.Exa. me desse uma previsão de quando se iniciará o Grande Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Deputado Pedro Fernandes, eu queria convidá-lo para se dirigir à tribuna, para iniciarmos o Grande Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) – Enquanto o primeiro orador do Grande Expediente se dirige
à tribuna, concedo a palavra ao Deputado Alberto Fraga, por 1 minuto.
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O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria aqui fazer um comentário. Eu acho que já chegou a hora de o Secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, o todo-poderoso José Mariano Beltrame, deixar o cargo. Eu acho que ele já deu o que tinha que dar.
A falta de segurança pública no Rio de Janeiro está insuportável, insustentável. E quem ocupa a cadeira
de Secretário de Segurança já não tem mais autonomia nem autoridade para continuar à frente daquela Pasta.
Sua posição no cargo perdeu o sentido. Os bandidos já não o respeitam, ainda mais depois que ele disse ser a
favor do desarmamento do povo brasileiro.
O Sr. Mariano Beltrame é a favor do desarmamento do povo brasileiro, mas não desarma os bandidos. E
são as armas que estão matando o povo brasileiro, oriundas do tráfico de drogas e do tráfico de armas.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero aqui deixar a minha lamentação. Até hoje o Sr. Mariano Beltrame fala
em segurança pública como se fosse o dono da verdade, o que não é. Eu acho que ele, como Secretário de
Segurança do Estado e também responsável pela segurança pública da cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do País, já deveria ter dado uma solução para o problema.
Ou existe bandido demais ou existe secretário de menos, secretário que só fala sob holofotes e não adota medidas eficientes para frear, de uma vez por todas, o crime naquela cidade. É lamentável que as pessoas
morram às 10 horas ou 11 horas da noite, ao se deslocar para o aeroporto ou para o trabalho.
Então, Sr. Beltrame, peça o chapéu e vá para casa, porque o senhor já cumpriu o seu papel!
Muito obrigado.
O Sr. Evair Vieira de Melo, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Pereira, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Joaquim Passarinho.
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (PSD-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer que nós
temos uma posição contrária em relação ao que acontece esta semana, na Câmara dos Deputados.
Estamos desde ontem, aqui em Brasília, participando do que é possível, tentando produzir. Hoje o Deputado Pedro Fernandes comandou os trabalhos da CPI do CARF, onde estive presente.
Nós estamos numa situação difícil. O País está numa crise difícil. A classe política está desacreditada.
Mas o Presidente interino da Casa, por meio de um ato irresponsável, desmarcou as sessões deliberativas. Infelizmente é isso o que está acontecendo nesta Casa. Nós precisamos encontrar uma solução para voltarmos
a produzir. Esse tipo de irresponsabilidade não pode continuar acontecendo.
Nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir. A população cobra isso da classe política. Há tantos
problemas a serem resolvidos, e nós aqui sem poder trabalhar e deliberar por irresponsabilidade do Presidente
interino, que deu folga aos Deputados desta Casa.
Ficam, portanto, registrados o protesto do PSD e o desejo de voltarmos a trabalhar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Sóstenes Cavalcante. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE – Sr. Presidente, abro mão da minha vez de falar neste instante, para
falar posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Silvio Torres. S.Exa. dispõe de 1
minuto.
O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cheguei há pouco de solenidade de entrega de 305 moradias na cidade de Itabira, no interior de São Paulo. Essas moradias são fruto de
uma parceria entre o Governo Federal, por meio do Minha Casa, Minha Vida, e o Governo de São Paulo, por
meio do Casa Paulista.
Por meio dessa parceria, que não via partido e continua não vendo, em São Paulo foram contratadas mais
de 106 mil moradias, melhorando a qualidade das moradias lá na Região Sudeste, principalmente porque o
preço dos terrenos é mais caro, e os recursos não são suficientes para manter o mesmo padrão de residências.
Queria também informar que amanhã, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o Governador Geraldo
Alckmin vai liberar, através de convênio com 190 Prefeituras de todo o Estado, 20 mil novas moradias para o Estado de São Paulo, destinadas às famílias mais pobres, que não têm condições de adquirir uma moradia digna.
Sr. Presidente, por meio desse programa será gerado 1,2 emprego por moradia, o que significa que mais
de 20 mil empregos serão oferecidos à população de São Paulo, aos trabalhadores da construção civil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Silvio Torres, do PSDB de São Paulo.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Com a permissão do primeiro orador do Grande Expediente, o Deputado Pedro Fernandes, que irá falar por 25 minutos, eu passo a palavra ao Deputado Vanderlei Macris, por
1 minuto.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria, neste momento, de fazer uma consideração a respeito de um índice da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE
que acaba de ser divulgado, mostrando a diferença entre a queda da receita de São Paulo e a média nacional.
Na média nacional, Sr. Presidente, houve um aumento de despesa de 100 para 124,7, sendo que a queda
de receita passou de 100 para 99,9. Já em São Paulo, em um índice partindo de 100, chega-se a 106,9 de queda de despesa, registrando, ao mesmo tempo, 106,5 de queda de receita. Ou seja, receita e despesa caíram de
maneira conjunta.
A média nacional é como uma boca de jacaré: sobe a despesa e cai a receita. Em São Paulo, caem receita e despesa ao mesmo tempo. Isso mostra a competente gestão do Governo do Estado de São Paulo, do Sr.
Geraldo Alckmin, diferentemente do que ocorre nos demais Estados.
Portanto, São Paulo mantém, de maneira bastante efetiva, a linha da responsabilidade fiscal, conforme
demonstram os índices da FIPE divulgados há pouco. Evidentemente, apesar da queda da receita e dos cortes
orçamentários, os investimentos nas áreas de educação, saúde e transportes continuam no Estado de São Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Vanderlei Macris.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra, por 1 minuto, à Deputada Maria do Rosário.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu quero utilizar este tempo para fazer um convite. Amanhã, pela manhã, a partir das 9 horas, nós realizaremos uma Comissão Geral, cujo
requerimento de realização foi aprovado por esta Casa, destinada a pensar as políticas públicas de prevenção
à violência contra mulheres e meninas e a discutir a cultura do estupro.
Sobre o tema, há uma Comissão Externa em funcionamento na Casa. Além do mais, existe a nova Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que é presidida pela Deputada Gorete Pereira. Há um trabalho em curso
extremamente importante, do qual eu peço à comunidade que participe.
A TV Câmara transmitirá a Comissão Geral ao Brasil. Todos os Deputados e Deputadas, de todos os partidos, juntamente com especialistas, estarão trabalhando a proteção da infância, da juventude e das mulheres,
bem como o cumprimento da legislação brasileira contra a violência sexual.
Portanto, esse é um convite para todos e todas.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputada Maria do Rosário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra, por 1 minuto, ao grande amigo, o Deputado
Gilberto Nascimento.
O SR. GILBERTO NASCIMENTO (Bloco/PSC-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa.
e também ao Deputado Pedro Fernandes, que já está na tribuna.
É com muita alegria que anuncio a presença nesta Casa do grande Prefeito de uma das mais importantes
cidades de São Paulo, Catanduva. Refiro-me ao Prefeito Geraldo Vinholi, que, juntamente com os seus secretários, vai fazer uma caminhada pelos Ministérios.
O nobre Prefeito Geraldo Vinholi foi Deputado do Estado de São Paulo juntamente comigo, o Deputado
Vanderlei Macris e o Deputado Silvio Torres. Nós queremos dizer-lhe, em nome da Mesa Diretora, que esta Casa
o recebe de braços abertos e que sempre disponha dela.
Eu quero ainda, Sr. Presidente, deixar aqui um protesto contra algo que sempre falamos desta tribuna.
Hoje os institutos de pesquisa mostram, mais uma vez, que o Brasil está numa situação muito difícil. Os juros
estão aumentando a cada dia. Os juros do cheque especial, por exemplo, segundo os institutos que fazem essa
medição, já passam de 400%, assim como os juros dos cartões de crédito.
Nós estamos vendo que, a cada dia, o nosso povo está ficando mais sobrecarregado e endividado. Em
função desse endividamento tão grande, as pessoas já não conseguem pagar as contas e têm os seus nomes negativados. Com isso, elas acabam não indo mais às compras, gerando, consequentemente, uma ciranda terrível.
Infelizmente, as pessoas já não consomem mais porque não têm condições de comprar, uma vez que os
seus recursos estão totalmente comprometidos.
Portanto, eu quero fazer aqui um pedido à nova equipe econômica: é importante que seja revista a situação dos juros no Brasil. Enquanto estivermos com essa carga de juros e também com essa carga tributária,
nós não vamos chegar a lugar nenhum.
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Deixo registrada a minha indignação com o fato de o sistema financeiro neste País ainda não ter tido
consciência da necessidade de contribuir com o novo Governo, para que voltemos a crescer e a nos desenvolver, com uma indústria e um comércio funcionando, e não simplesmente os bancos ganhando dinheiro.
Também registro a minha necessidade e a minha ansiedade de ajudar o Governo a sair desse buraco que
há no sistema financeiro, porque o País já não suporta mais.
Uma boa tarde para V.Exa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Gilberto Nascimento.
Cumprimento o Prefeito de Catanduva, que está muito bem acompanhado pelo nobre Deputado Gilberto Nascimento, uma liderança grande nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Fernandes, que falará pelo tempo de 25 minutos.
O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB-MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu venho à tribuna
hoje falar sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão que surgiu em 1924, mas que, só
em 2015, por causa de uma denúncia anônima, tornou-se conhecido no País. A partir dessa denúncia anônima,
teve início a Operação Zelotes e a descoberta de tráfico de influência no órgão.
O CARF é importante para o Brasil. É um órgão de segunda instância, ao qual os contribuintes têm a
oportunidade de recorrer para que se possam ser revistas as autuações que lhes foram impostas.
Pois bem, Sr. Presidente, com a Operação Zelotes e todo o escândalo que surgiu, nós aqui na Câmara, a
exemplo do Senado Federal, instalamos a CPI do CARF. E o que nós apuramos até agora? Muitos requerimentos foram aprovados e muitas oitivas estão acontecendo. Mas nós já podemos concluir que o CARF precisa
de uma nova estrutura. Agora que ele é conhecido da sociedade, com essa luz que a CPI está colocando, ele
precisa ser revisto.
Há casos como o de alguém que discordou de uma propina e fez a denúncia sobre isso. O que tem chegado para nós? Tem chegado que o tráfico de influência no CARF é muito grande, a começar pelas indicações
de conselheiros por parte das confederações.
O CARF funciona num sistema antigo, um sistema copiado da época de Mussolini, que é o da paridade.
Essa é uma questão que nós precisamos discutir, para saber se mudamos ou se atualizamos.
O Sr. Vitor Valim – Ele é quase hereditário também.
O SR. PEDRO FERNANDES – Ele é quase hereditário. Há tráfico de influência. Há funcionários da Receita
que se aposentam, vão para lá e, quando saem, indicam genros, filhos e noras.
Enfim, o CARF é realmente um órgão que o povo brasileiro não conhecia, tanto é que muitos Deputados
que participam da CPI não tinham ouvido falar dele. Eu mesmo não tinha ouvido falar com tanta ênfase do CARF.
O certo é que hoje estão sendo discutidos 590 bilhões de reais no CARF. Há discussões de 10 ou 12 anos.
E o que a Nação está fazendo? Por isso, eu tomei a providência de conversar com a Polícia Federal, com a Justiça, com o Ministro da Fazenda, para que nós avancemos.
É verdade que muita coisa que dizem estar acontecendo no CARF parece não ser verdadeira. Muitos
procedimentos são corretos. Os contribuintes recorrem ao CARF e, em não conseguindo sucesso, ainda têm
possibilidade de ir à Justiça.
Agora, o que está chegando para nós é que, quando a empresa autuada faz um recurso, a ela é oferecida uma facilidade: escritórios montados para oferecer assistência jurídica, para praticar tráfico de influência e,
aí, perdoar.
Nós estamos em fase de apuração. O certo é que temos avançado muito. Mas os 120 dias da CPI, que se
completam agora no dia 1º de julho, são insuficientes para que levemos uma nova proposta sobre o CARF e
apuremos quem são os muitos culpados.
Então, eu estou aqui fazendo um apelo ao Presidente Waldir Maranhão: que reconsidere o nosso pedido
de prorrogar por mais 60 dias a nossa atividade na CPI, que é importante. Existem mais de 50 oitivas a serem
realizadas. Nós temos que aprovar alguns requerimentos importantes, para trazer pessoas para cá.
Eu sei que nós mexemos com interesses de grandes empresas, interesses do setor público, interesses de
escritórios de advocacia. E, naturalmente, todos esses fazem um tremendo trabalho aqui na Casa, para que a
CPI pare. Mas é importante o discernimento do Presidente desta Casa, que pode prorrogar a CPI ad referendum
e depois submeter o pedido ao Plenário, para que nós continuemos com nossa atividade.
O trabalho é difícil. Mas essa é uma CPI em que nós não estamos preocupados com espetáculo, em que
nós estamos preocupados em conhecer tudo, para que possamos fazer a separação entre o certo e o errado.
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Entre tantas audiências que nós realizamos, eu quero aqui destacar duas delas: uma foi a de Everardo
Maciel, que fez uma crítica e uma proposição; a outra foi a do Ministério Público, que nos esclareceu os fatos.
Depois houve audiências reservadas da CPI, para que fosse dado conhecimento aos Deputados de tudo o que
está acontecendo.
O Brasil vive um processo. O povo brasileiro precisa saber que nós estamos passando a limpo não só os
órgãos, mas também os nossos valores enquanto sociedade. Nós achamos que existe na sociedade um valor
que vem de muito tempo, uma corrupção endêmica com que precisamos acabar. Mas isso é um processo, isso
não se muda de um dia para outro. A mudança depende do fortalecimento das instituições, do fortalecimento
deste Parlamento, da maneira transparente com que os órgãos devem agir perante a sociedade.
Dito isso, Sr. Presidente, volto aqui a falar em nome dos Deputados membros da CPI. Naturalmente há
Deputados que gostariam que a Comissão paralisasse agora, pois acham que ela pode descambar por um caminho não republicano. Eu não penso assim. Eu acho que nós temos de enfrentar o problema dentro do regime
republicano, trazendo os que foram indiciados, os que foram condenados e os que estão citados.
Eu tenho sempre dito que a tribuna da CPI é uma oportunidade que o empresário, o servidor público
ou o profissional liberal que atuou nesse sistema tem para esclarecer a sua posição e dizer à sociedade da sua
inocência. É claro que muitas pessoas fogem desse ambiente e vêm aqui protegidas por algum documento
que lhes dê o direito de ficar caladas ou lhes garanta algumas medidas permitidas por lei. Eu acho que essas
pessoas assinam a sua culpa.
Na CPI, pelo menos até o momento, não tratamos com desrespeito nenhum convidado. Nós não estamos fazendo espetáculo, como é praxe de muitas CPIs. A nossa CPI está focada em resultados. Nós queremos
saber como são as indicações, quem fez as indicações, a título de que fizeram as indicações. Mais do que isso,
para que possamos avançar, nós queremos saber sobre o tráfico de influência, quanto realmente foi perdoado,
o que é mito e o que é verdade.
Eu acho que a CPI está bem servida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, que fazem um grande
trabalho, e pela Justiça, que está dando celeridade a suas sentenças e decisões.
A CPI tem o importante papel político de levar para a sociedade, de discutir com a sociedade os novos
rumos e o papel desse grande e importante órgão.
Há muitas pessoas que defendem até o fim do CARF. Mas, como diz aquele velho ditado popular, nós
não podemos matar a vaca a título de querer tirar o carrapato dela. O que nós precisamos é punir os culpados
e preservar um órgão importante para o contribuinte brasileiro, para que ele tenha ali a oportunidade de discutir as suas questões administrativamente, não somando mais um processo na Justiça.
É claro que muitas propostas estão surgindo. Eu tive uma conversa com o Ministro Henrique Meirelles,
que ficou entusiasmado com o papel que a CPI está desempenhando. Ele disse que há muito trabalho no Ministério da Fazenda, mas prometeu dar uma atenção especial ao CARF. Isso será feito por meio de um trabalho
conjunto, no qual este Parlamento dê a estrutura das leis, para que haja transparência e seriedade nas indicações.
Inclusive, uma das propostas pela qual fiquei encantado é a do Sr. Everardo Maciel. O próprio Conselheiro Villas-Bôas escreveu um interessante artigo que diz que nós deveríamos transformar o CARF em um tribunal administrativo, onde as pessoas concursadas teriam conhecimento específico sobre economia, direito
e contabilidade.
Dito isso, concedo a palavra ao Deputado Vitor Valim, que é um membro atuante da CPI do CARF.
O Sr. Vitor Valim – Sr. Presidente Pedro Fernandes, inicialmente eu queria reconhecer a forma serena como
V.Exa. vem conduzindo a CPI do CARF. V.Exa. muito bem descreveu o sentimento de todos nós, do Deputado
Washington Reis e do Deputado Mauro Pereira, que preside esta sessão brilhantemente. Ficamos perplexos ao
saber como era conduzido o órgão maior de recursos da Receita Federal. Era uma coisa tão provinciana, uma
coisa que o pai passava para o filho! O sujeito se aposentava na Receita e ia para lá. Fala-se muito do déficit da
Previdência. Mas se os grandes empresários, se os grandes sonegadores pagassem o que devem a este País,
solucionava-se o problema da tão falada Previdência. Agora querem até que o cidadão só se aposente com
70 anos, e não com 65 anos. O CARF lida com o interesse de milhares de grandes empresários, só empresários
devedores de bilhões e bilhões de reais neste País. Eu quero, Sr. Presidente, reconhecer a sua seriedade, a sua
presidência limpa e transparente na CPI. V.Exa. trouxe luz para onde só havia trevas. A população brasileira que
quer acompanhar ou que está acompanhando a Comissão sabe muito bem o que acontece dentro do CARF.
Houve depoimentos brilhantes, como V.Exa. bem citou. E eu quero repudiar a fala do Deputado que trouxe uma
dúvida para quase todos os membros da CPI. Eu gostaria que ele dissesse quem é o Parlamentar envolvido e
quem é o empresário. Nós não podemos, em hipótese alguma, criminalizar as nossas funções como Parlamentares, porque, a partir do momento em que se joga uma dúvida sobre todos os membros de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, coloca-se em xeque a própria Comissão. Disseram que um empresário foi procura-
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do e lhe foram oferecidas vantagens, desde que pagasse 1 milhão de reais a determinado Parlamentar, que eu
não sei quem é. Gostaria de saber quem é esse bandido. Esse, sim, merece estar no Conselho de Ética, e não o
Deputado Jair Bolsonaro, cuja conduta, a meu ver, não tem nada que o desabone, diferentemente da conduta
de outros que estão aqui. Mas essa é outra questão. Eu gostaria de saber quem é o bandido que procurou esse
empresário, para lhe vender facilidades. Então, eu volto a reiterar aqui a importância da CPI, que só mexe com
os interesses de grandes empresários e escritórios. Espero que não pairem mais dúvidas sobre o que falei, porque hoje, ao verem um membro da CPI, podem dizer: “Será que é aquele o achacador que procurou um empresário para ganhar 1 milhão de reais?” Então, eu quero, do jeito como estamos fazendo – de forma transparente,
trazendo luz às trevas e às roubalheiras que havia no CARF –, que o Deputado diga quem é esse empresário e
quem é esse Parlamentar bandido. Parabéns, Sr. Presidente Pedro Fernandes! Continue conduzindo a CPI assim.
Eu espero que o Deputado Waldir Maranhão prorrogue os trabalhos da CPI por mais 60 dias, porque a Nação
tem interesse em arrecadar esses bilhões sonegados. Muito obrigado.
O SR. PEDRO FERNANDES – Obrigado, Deputado Vitor Valim.
Quero passar a palavra ao Relator da CPI, o Deputado João Carlos Bacelar.
O Sr. João Carlos Bacelar – Deputado Pedro Fernandes, eu estava no meu gabinete, vendo o pronunciamento de V.Exa., e vim aqui rapidamente, para pedir, como Relator dessa importante CPI, um aparte a V.Exa.
Eu quero corroborar as palavras de V.Exa. e dizer da importância desse trabalho na Câmara Federal. Ao mesmo
tempo, quero pedir ao Presidente desta Casa, o Deputado Waldir Maranhão, que prorrogue os trabalhos dessa
CPI muito importante. Tenho dito, nas audiências públicas e nas minhas entrevistas, que um terço dos trabalhos
da CPI foram realizados e que faltam ainda dois terços, de acordo com o nosso plano de trabalho que apresentamos na abertura da Comissão. Temos que ouvir os agentes envolvidos. Temos que ouvir os beneficiários.
Temos que ouvir quem participava de um esquema que surrupiou quase 20 bilhões de reais dos cofres do Tesouro Nacional. Temos que ouvir os empresários corruptos que participaram desse esquema. Nós não podemos
enterrar essa CPI, como foi feito lá atrás, no Senado Federal, com todo o respeito aos Senadores da República
Federativa do Brasil. Então, Sr. Presidente Pedro Fernandes, faço um apelo ao Presidente Waldir Maranhão para
que prorrogue os trabalhos da CPI por mais 60 dias, conforme o ofício que V.Exa. encaminhou à Presidência.
Quero dizer que o CARF também tem muito serviço a fazer em favor da Nação brasileira, até porque é necessário haver um órgão recursal para frear os abusos, muitas vezes cometidos por alguns auditores que seguem
aquele velho ditado: “Vamos criar dificuldades para vender facilidades”. Muitas vezes o contribuinte, o grande
empresário, o médio empresário e o microempresário são atacados pelos auditores da Receita de forma muito
voraz. E a Receita está sempre querendo arrecadar. Por isso, é necessário que esse órgão recursal seja reformulado, é necessário que esse órgão recursal tenha nova roupagem, já com nova técnica, com mais transparência
e sem o apadrinhamento citado por V.Exa. Muitas vezes um membro, um medalhão A, B, ou C coloca um filho,
um sobrinho ou um genro para ser conselheiro do CARF, montando uma teia. Ou seja, precisamos rever esses
conceitos e paradigmas, esses apadrinhamentos excessivos que existem no Brasil, para mais transparência ao
CARF e dar mais condição para os processos serem julgados com licitude, em respeito ao contribuinte e, acima
de tudo, preservando o capital brasileiro que vem da Receita Federal. Quero parabenizar V.Exa. e dizer que nós
estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho que vai dignificar esta Casa. Por isso, seria de extrema importância para V.Exa., que assim já se manifestou, e para este Relator a prorrogação dos trabalhos da CPI por mais
60 dias. Eu também ouvi aqui, Deputado Vitor Valim, falarem sobre algumas denúncias. Eu concordo com V.Exa.:
há que ser dito se realmente o fato ocorreu, o nome, o CPF e o CNPJ dos envolvidos. Ou seja, nós não podemos
deixar isso passar em branco. Muitas vezes uma bandidagem excessiva pode fazer parte de alguns veículos de
comunicação, de alguns interesses feridos de algumas empresas. Então, Deputado Pedro Fernandes, são essas
as minhas colocações. Precisamos fazer essa reflexão. Não foi possível fazer isso nesta semana, até porque foi
uma semana curta. Mas, na semana que vem, eu vou ser o primeiro a provocar o debate, até para que nenhum
de nós – nem V.Exa., nem eu, nem o Deputado Vitor Valim ou nenhum dos membros – fique sob suspeição naquela CPI. Então, tem que ser dito o CPF, o CNPJ, o nome e o sobrenome dos envolvidos. Eu, como Relator, vou
exigir isso. E sempre digo que não aceito blindagem, muito menos de um achacador. Se foi dito isso, tem que
ser dado o nome dos envolvidos. V.Exa. não participou do ocorrido, nem nós. Muito obrigado a todos.
O SR. PEDRO FERNANDES – Obrigado. Deputado. A CPI mexe com grandes interesses: são grandes
empresas, são grandes bancos, são funcionários antigos, são escritórios de advocacia fortíssimos. Há todo um
trabalho para desestabilizar a CPI.
Eu queria pedir, de público, ao Deputado Hildo Rocha, que não é um membro qualquer, é o 1º Vice-Presidente da CPI, que decline o nome da empresa e os nomes dos Deputados, se forem mais de um, que estão
achacando as empresas para que elas não sejam ouvidas na CPI.
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É importante que S.Exa. faça isso. Eu tomei minhas providências. Comuniquei o fato à Corregedoria Parlamentar no dia em que foi publicada a matéria da Folha de S.Paulo. E quando saiu a matéria do jornal O Globo,
tornei a expor o fato por escrito, oficializei e dele dei conhecimento ao Deputado Carlos Manato.
Hoje cobrei isso do Deputado Carlos Manato, que pediu a abertura do processo na Presidência da Câmara. E aproveito esta oportunidade para fazer um apelo ao Presidente Waldir Maranhão no sentido de que
autorize a abertura do processo.
Quero parabenizar o PSDB, que já levou o fato ao conhecimento do Ministério Público, para que seja
apurado. Se nada acontecer, eu vou entender isso como uma maneira de prejudicar os trabalhos da CPI, que
mexe com grandes interesses.
Eu sempre tenho dito: “Não me conte os seus segredos. Se você não é capaz de guardá-los, eu não os guardarei”. Se me contarem isso no plenário da Comissão ou neste Plenário, eu farei a denúncia, para que os companheiros que agiram assim não possam prejudicar todos os que querem fazer um trabalho sério. Nós precisamos passar este País a limpo. E, se nós não passarmos os procedimentos da CPI a limpo, não poderemos
passar a Câmara a limpo.
Portanto, registro o meu apelo ao Deputado Hildo Rocha para que ele decline o nome da empresa que
o procurou, diga quais foram os Deputados que o procuraram. Às vezes é muito fácil uma empresa fazer um
prejulgamento e dizer que foi procurada. Mas ela tem que provar. Isso não pode ser igual a algumas delações
feitas por aí, em que as pessoas estão falando em liberdade e não estão provando nada. É preciso provar, é
preciso mostrar que são verdadeiras as acusações.
Enquanto isso não for feito, nós vamos continuar com a CPI. Eu acredito nisso. O Deputado Waldir Maranhão, Presidente da Casa, com quem eu falei, pediu-me que agregasse ao requerimento de reconsideração
um cronograma de finalização dos trabalhos. Eu assim o fiz com o apoio da Consultoria da Casa, sendo que o
cronograma foi entregue ontem.
Então, espero que ele prorrogue os trabalhos da CPI, para que façamos a apuração de todos os fatos e a
Câmara viva bons momentos. Espero também que a CPI possa realmente fazer um bom trabalho, sem aquele
espetáculo e aquele desrespeito. Nós não queremos isso. Nós queremos fazer um trabalho propositivo com
respeito, apurando e enviando as irregularidades à Justiça, para que haja a devida punição dos responsáveis
pelos malfeitos que cometeram. Mais do que isso, nós queremos preservar o CARF, cuja missão é boa, pois é a
instância administrativa a que os contribuintes podem se defender.
Todavia, conforme os depoimentos que já ouvimos, muitas empresas já sabem, por meio dos escritórios
de advocacia, da multa, do porquê da multa, de como podem retirar a multa e do que pode ser abatido. Realmente nós temos de acabar com isso. Nós não podemos colocar o empresariado brasileiro nas garras desses
algozes da má política que existe no Brasil.
Esse é um processo que está passando todas as instâncias do Brasil a limpo. É importante que essa relação entre o Estado e as empresas tenha realmente um diferencial.
Eu acho que é através dessa CPI, levada a bom termo, que nós poderemos ser propositivos nas mudanças, nas escolhas de conselheiros, se por concurso público ou não, na possibilidade de se transformar o CARF
em um tribunal administrativo, a exemplo do que já existe no Estado de Pernambuco. São importantes essas
experiências.
Mais uma vez, eu faço um apelo ao Deputado Hildo Rocha, meu amigo e companheiro, o 1º Vice-Presidente da CPI: que decline o nome desse empresário que deveria ter procurado a polícia ou o Ministério Público e ter feito a acusação, em vez de fazer o que fez. Eu posso até fazer a ilação de que isso seja para que nós
acabemos com a CPI. Então, deixo aqui o meu apelo.
Parabenizo o Deputado Vitor Valim. Parabenizo o Relator, o Deputado João Carlos Bacelar, que está preocupado em fazer um trabalho correto e sério e está sendo transparente. Pelo menos naquilo que temos conversado e proposto, nós estamos de comum acordo para que se faça um relatório e ele seja aprovado.
Possivelmente nós vamos ter recesso, quando a CPI suspenderá esse processo. Registro só um detalhe e
também uma denúncia: quando houve uma pressão para que a CPI acabasse agora, no dia 1º de julho, muitos
dos que foram convocados pediram para ter a sua vinda à CPI aprovada para depois desse dia, porque já estão
acreditando que ela acabará. Mas, com certeza, ela vai ser prorrogada, e nós vamos trazer vários empresários
e ex‑Ministros que fugiram da CPI, apresentando atestados médicos. Até mesmo em conversa conosco, nós
fomos prorrogando, e a CPI foi vencendo o seu prazo.
Sr. Presidente, eu quero ainda dizer para toda a sociedade brasileira que essa CPI tem a missão de apresentar um bom relatório, de ser correta na sua apuração. Pedimos até que a imprensa investigativa fique mais
em cima e dê mais espaço para que possamos levar o nosso trabalho adiante.
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Infelizmente, muitas dessas empresas são patrocinadoras dos grandes órgãos de comunicação deste
País. Desse modo, fica muito difícil a informação republicana chegar a toda a sociedade brasileira.
Eu sei que é difícil desagradar os patrocinadores, mas a imprensa investigativa existe para isto: para dar
luz às questões e tornar toda esta República muito mais transparente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, eu quero parabenizar V.Exa. pelo excelente trabalho realizado nessa CPI de extrema importância para o nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – O próximo orador inscrito para falar no Grande Expediente é o
nosso amigo Deputado Washington Reis. Antes, porém, concedo a palavra ao Deputado Vitor Valim e, em seguida, ao Deputado Daniel Almeida.
O SR. VITOR VALIM (Bloco/PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado. Peço a atenção do próximo ilustre orador, o Deputado Federal e Prefeito por duas vezes Washington
Reis, que vai, se Deus quiser, ser eleito Prefeito neste ano. Informo a V.Exa. que uma pessoa poderá, de repente,
procurá-lo. Ele detém uma fórmula mágica para tudo – economia, educação, saúde. É um grande mentor do
País. É um ex-Ministro, o ex-tudo Ciro Gomes, aquele que fala bastante. Mas não vou nem falar dele, e sim do
irmão dele, Cid Ferreira Gomes, que pegou as informações com esse homem, esse grande mentor, Ciro Gomes.
Cid Ferreira Gomes assumiu o Estado do Ceará com 2 mil homicídios por ano e, depois de 8 anos, depois
de gastar milhões com a segurança pública, deixou o Estado com 4 mil homicídios por ano.
No meu Estado, o Ceará, o crime está instalado. Recentemente foram metralhadas mais de seis delegacias e a sede da Secretaria de Justiça, foram incendiadas dezenas de ônibus e foi ameaçado o Governador
Camilo Santana, que sucedeu o ex-Governador Cid Ferreira Gomes, irmão do ex-Ministro Ciro Gomes. E agora
– pasmem! –, na terra dele, onde já foi Prefeito, houve hoje uma passeata da bandidagem pelo acordo de paz
entre PCC e Comando Vermelho.
No Município de Jaguaretama, hoje à tarde, bandidos invadiram a cadeia pública, pegaram dois criminosos que lá estavam presos e os fuzilaram. Vejam a que ponto de insegurança chegou o Estado do Ceará, a terra
do grande detentor da fórmula para tudo, Ciro Gomes, e do ex-Governador Cid Ferreira Gomes, que deixou o
Estado do Ceará nesse estado de calamidade. Ninguém mais tem o direito de ir e vir.
Eu não podia deixar de fazer esse registro.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vitor Valim) – Muito obrigado, Deputado Vitor Valim.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida, do PCdoB da
Bahia, por 1 minuto.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a
V.Exa. e ao Deputado Washington Reis a oportunidade para vir saudar todos os baianos, que, no próximo sábado, dia 2 de julho, comemoram a data magna do Estado, e eu diria do nosso País. Nesse dia, a população baiana
ocupa as ruas do Centro Histórico de Salvador em uma das manifestações populares mais bonitas, autênticas,
originais que conheço. É o 2 de Julho, dia que marca a Independência da Bahia e o início das lutas do Brasil
para se livrar da Coroa de Portugal. Um dia cívico festivo de muita comemoração, de manifestação cultural de
todos os baianos e também de intensa participação política, porque a independência é construída a cada dia.
Segundo contam os relatos históricos, a independência da Bahia foi declarada no dia 2 de julho de 1823.
Entretanto, as batalhas que tornaram a conquista possível começaram bem antes dessa data. A primeira das
lutas oficiais aconteceu no dia 25 de junho de 1822, em Cachoeira, na região do Recôncavo, mas mesmo antes
disso o povo já se mobilizava contra a dominação portuguesa.
O desejo do povo brasileiro de romper com os portugueses, que já existia, fortaleceu-se a partir do momento em que o Rei de Portugal, D. João VI, afastou o brasileiro Manoel Guimarães do comando da Capital da
Bahia e colocou no lugar um general português, Inácio Luís Madeira de Melo. Essas são informações do professor e historiador Sérgio Guerra, um dos estudiosos da data. Segundo ele, a população baiana já não aceitava
mais o poder da Coroa.
A Câmara de Salvador chegou a tentar romper com a Coroa, mas não obteve êxito, pois o General Madeira de Melo colocou as tropas nas ruas e impediu a sessão. Isso inflamou o povo, principalmente nas chamadas vilas, que ficavam no interior da Bahia. Poucos sabem que os conflitos começaram, de fato, a partir daí.
Os baianos protestaram e chegaram a entrar em confronto com os soldados portugueses. Começaram
as lutas em diversos pontos do Estado, tendo como principal palco as cidades do Recôncavo e a vinda das tropas para Salvador, através da estrada de Pirajá.
A primeira cidade a declarar D. Pedro como “defensor perpétuo do Brasil independente”, o que significava não obedecer mais ao Rei de Portugal, foi Santo Amaro da Purificação, também no Recôncavo. A partir
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daí, outras localidades, como São Félix e São Francisco do Conde, fizeram o mesmo – entre elas, Cachoeira, a
mais importante do Recôncavo naquela época. Durante o processo colonial, Cachoeira sempre foi um ponto
importante de ligação entre o sertão, as vilas do interior e o litoral, e aí destaco o Porto de Salvador, de onde
saía especialmente a produção açucareira e outros produtos. Segundo o Prof. Sérgio Guerra, na prática, era
como se a Bahia tivesse duas Capitais: Salvador, ligada a Portugal, e Cachoeira, a brasileira, ligada ao império
proclamado por D. Pedro I.
Foi Cachoeira que sediou o quartel das tropas brasileiras, que chegaram a ter mais de 13 mil combatentes, entre os quais Maria Quitéria. Esse exército era formado por pessoas comuns, que improvisavam armas
artesanais para enfrentar os inimigos, e, mesmo sem a mesma estrutura portuguesa, conseguiu a vitória mais
de 1 ano depois de iniciado o confronto. O povo conhecia bem a região e os portugueses, não. Isso facilitava
a logística e a organização do combate.
Daí a importância de Cachoeira para esse período histórico. Diante disso, pelo nono ano consecutivo, a
sede do Governo da Bahia é transferida para a cidade. O ato aconteceu no último sábado. A cerimônia contou
com honras militares e desfile cívico. As comemorações continuam por toda a semana na cidade e seguem até
sábado, quando os olhares se voltam a Salvador, que teve como palco das batalhas os bairros de Pirajá, Liberdade, Lapinha, Brotas, Itapuã e todo o Centro Histórico.
Até chegar 2 de julho, data da fuga do exército do Brigadeiro Madeira de Mello, chefe das tropas portuguesas, e de comerciantes portugueses para Portugal, muitos foram as batalhas e tensões que rodeavam a
Bahia. A batalha decisiva foi a de Pirajá, no subúrbio de Salvador. Em 2 de julho de 1823, as tropas brasileiras
entraram em Salvador e garantiram a vitória.
Há fatos marcantes, como os atos heroicos da abadessa Sóror Joana Angélica, que morreu em defesa
de suas convicções religiosas e contra as arbitrariedades dos soldados de Madeira de Mello; e os de Maria Quitéria de Jesus, que se disfarçou entre os soldados, vestindo-se como tal, e partiu para as lutas em defesa dos
brasileiros. Maria Quitéria somente foi reconhecida como guerreira brasileira em 28 de julho de 1996, quando
passou a ser considerada “Patrona do Quadro Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro”.
Citei esses dois nomes, mas poderia citar tantos outros heróis anônimos que deram o sangue para libertar o Brasil do laço colonial português. Todos eles são relembrados vivamente na memória dos baianos que
ocuparão as ruas de Salvador neste sábado, mantendo viva na memória dos soteropolitanos – baianos – e dos
brasileiros tão grandiosa história de bravura e coragem do nosso povo.
O cortejo deste sábado, que acontece em dois momentos, um pela manhã e outro pela tarde, segue
atrás de um dos ícones das lutas do 2 de Julho, “o caboclo e a cabocla”, que adentram a cidade sob aplausos e
alegria. É um momento de demonstração de força da vida política dos baianos. São muitas bandeiras e ideias
que se apresentam para a cidade, em diversas formas e cores. É uma verdadeira festa.
Para encerrar, destaco que, nas comemorações do dia 2 de julho, os baianos orgulham-se em cantar
também o hino, que inicialmente fazia referência apenas à data, e atualmente é intitulado como Hino da Bahia.
“Nasce o sol a 2 de julho
Brilha mais que no primeiro
É sinal que neste dia
Até o sol é brasileiro.
Nunca mais o despotismo
Regerá nossas ações
Com tiranos não combinam
Brasileiros corações”
Com este belo hino, encerro este pronunciamento dando um: Viva aos baianos! Viva ao dia 2 de julho!
Era o que eu tinha a falar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Contando com a compreensão do Deputado Washington Reis,
concedo a palavra ao Deputado José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, por 1 minuto.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
A situação é de descontrole, de desarrumação, ou seja, estamos diante de uma grande confusão administrativa, operacional e política. Refiro-me, Sr. Presidente, à convocação desta sessão deliberativa feita pelo
Presidente da Casa, o Deputado Waldir Maranhão, que produziu uma verdadeira desarrumação, um grande
desarranjo no processo de transporte dos Deputados para a Capital do País, gerando um maior esforço, um
gasto, um custo muito maior, portanto, produzindo essa situação tremendamente equívoca que estamos aqui
registrando.
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Temos um plenário com poucos Deputados; não teremos votação de matérias legislativas. Isso demonstra
que a culpa não é de São Pedro, a culpa não é de São João. A culpa aqui é dos que tentam procrastinar o trabalho do Congresso Nacional, que tentam retardar, deliberadamente, o processo de votação. É uma obstrução
deliberada, é uma obstrução desejada, organizada e pensada de que se utiliza o Presidente Waldir Maranhão
para esse tipo de finalidade.
Portanto, eu faço este registro: São Pedro e São João não têm culpa. Quem deseja fazer aqui essa obstrução é quem está articulando com o Presidente da Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA – Obrigado, Deputado Washington Reis.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Antes de passar a palavra ao Deputado Washington, comunico às
Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que chegou à Câmara dos Deputados o Ofício nº 298, de 2016, do Congresso Nacional, que encaminha, nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 716, de 2016, que “abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Defesa e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, no valor de R$420.000.000,00, para os fins que especifica”.
À medida foram oferecidas quatro emendas, e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização emitiu o Parecer nº 22, de 2016, do Congresso Nacional, que conclui pela aprovação da matéria.
Era isso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Passo a palavra ao nosso amigo Deputado Washington Reis, do PMDB
do Rio de Janeiro, para seu pronunciamento no Grande Expediente, pelo tempo regulamentar de 25 minutos.
O SR. WASHINGTON REIS (Bloco/PMDB-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, querido Deputado
Mauro Pereira, do PMDB, Sras. e Srs. Deputados, queria saudar a imprensa e os que nos veem pela TV Câmara
e nos ouvem pela Rádio Câmara.
Sr. Presidente, eu preparei um discurso, mas, conversando um pouco com o experiente ex-Prefeito e Deputado José Fogaça, verifiquei que vivemos um momento municipalista nas nossas vidas, assim como também
vive o Deputado Manoel Junior. Nós temos o pé aqui na Câmara, como Deputados, cuidando do nosso Brasil e
dos nossos respectivos Estados, mas estamos com a cabeça voltada para as nossas cidades. E, de forma muito
especial, eu quero falar da minha querida cidade, Duque de Caxias, onde novamente concorrerei ao cargo de
Prefeito no próximo pleito de 2 de outubro.
Eu tive a honra de ter sido eleito o Prefeito mais jovem da história daquela cidade, onde encarei e enfrentei todos os seus desafios. Eu assumi o papel da gestão da segurança, que era atribuição do Estado, da
distribuição de água, que era papel do Estado, fiz parceria na questão da habitação, trabalhei na desfavelização, procurando tirar as famílias das áreas de risco. E eu posso assegurar aos senhores e às senhoras que nos
acompanham que nós conseguimos, no nosso mandato, deixar um grande legado àquela cidade, um legado
que nos dá muito orgulho.
Eu sempre entendi a política. E o que me motivou a entrar na política foi o fato de que, na medida em
que o político assume compromissos com a população, com o eleitor, ele consegue trazer as pessoas de bem
para a política. E foi sempre isso que eu persegui.
E ali, quando Prefeito, enfrentei grandes desafios, como a falta de infraestrutura. Nós implementamos
um programa de pavimentação, drenagem e saneamento e conseguimos preparar quase 1 quilômetro de obra
por dia. Era um verdadeiro mutirão. Assim, conseguimos gerar milhares de empregos naquela cidade, otimizando os recursos da Prefeitura, aproveitando as emendas individuais de Deputados Federais, não só da nossa
cidade, mas também do nosso Estado, através de uma boa articulação política.
Sr. Presidente, também lancei o desafio de rasgar uma página triste da história da minha cidade, que era
a falta de saúde pública. A cidade, com quase 1 milhão de habitantes, não tinha sequer um leito de CTI municipal! E nós ali nos comprometemos a construir um hospital digno para a população. No primeiro dia do meu
Governo, tomei posse na Câmara Municipal e assumi um terreno de 50 mil m² – o projeto já estava pronto –,
onde erguemos um hospital com 300 leitos, com tomografia computadorizada, com ressonância magnética,
com um centro cirúrgico com 6 salas para cirurgias, com 40 leitos de CTI e com CTI neonatal. Eu entreguei essa
obra em 3 anos e meio de governo, não fazendo mágica, mas economizando.
Na coleta do lixo, eu consegui economizar 17 milhões de reais por ano, em relação ao contrato do Governo anterior. Otimizamos recursos, assumimos desafios de obras estruturantes, como a duplicação da Avenida Presidente Kennedy, que é uma parte da BR-101, a antiga Rio-São Paulo. Foi um trecho de 15 quilômetros,
obra estadual em que desafiei o Governo e coloquei um terço dos recursos da Prefeitura, através de convênios.
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Fizemos muros de contenção de mais de 1 quilômetro de extensão! Também me comprometi com a cultura.
Erguemos um teatro de primeiro mundo, o Teatro Raul Cortez, com um palco interno e outro voltado para a
rua. E cuidamos do Mercado do Produtor, do Mercado Popular.
Na nossa cidade, com quase 1 milhão de habitantes, só existiam 8 creches. Construí 22 creches na cidade. Encarei o desafio e disse para a equipe de governo, no primeiro dia de governo, que nunca mais um pai ou
uma mãe iria dormir numa fila de uma escola municipal para implorar uma vaga para o seu filho. Municipalizei,
em 1 mês de governo, 16 escolas estatuais que estavam vazias. Comprei escolas, dei bolsas de estudos, saneamos mais de 20 mil vagas deficitárias que existiam na cidade. Abrimos concursos, admitimos 2 mil professores,
implantamos planos de cargos e salários. Incorporamos, na época, o FUNDEB, e o dividimos em quatro vezes,
25% ao ano. Demos ao servidor público o maior aumento da história daquela cidade.
Nobre Sr. Presidente, até para morrer naquela cidade era muito difícil. E isso na nossa cidade era cultural,
porque lá nós tínhamos monopólio de funerárias – famílias ficavam se humilhando com listas para pedir ajuda
e conseguir fazer enterro. Quando fui eleito, disse: “Não tem problema, não! Vocês vão enterrar quem não pode!”
Eu abri uma funerária no meu gabinete. Comprei numa fábrica 3.600 urnas, as mais caras que eles vendiam,
com alças boca de leão. E comprei quatro vans. A partir daí, passei a realizar enterros gratuitos. Fizemos mais
de 10 mil sepultamos em 4 anos. Quebramos todas as funerárias que exploravam o povo, para que aprendessem a respeitá-lo.
Vou dar a oportunidade ao nobre Deputado Sóstenes Cavalcante de fazer um aparte. Antes, porém, vou
concluir o meu raciocínio.
Nós enfrentamos grandes desafios. Olhávamos para a alimentação escolar. Passei a fornecer, na merenda escolar, o mesmo alimento que eu tinha na minha casa, que eu dava aos meus filhos. Eu tinha a honra de
almoçar em uma escola municipal que tinha uma alimentação tal qual a que eu tinha em minha casa. Graças
a Deus, tudo era de primeira!
Por isso, Sr. Presidente, hoje, com os olhos de representante do povo brasileiro, vejo que o Presidente
Michel Temer está no mesmo caminho. Em apenas 1 mês e pouco de governo, já conseguimos perceber que a
confiança voltou para este País. Os empresários já começaram a se mexer. Estou falando do meu quintal, aonde chegou o Grupo GLP, o maior grupo de logística do planeta, advindo de Cingapura. Está construindo 600
mil metros quadrados de galpão de logística ao lado da minha casa! Esse acontecimento se dá em função da
mudança do Governo, não há outro motivo.
O que percebemos no Brasil hoje é que a confiança está voltando. O Brasil não tinha crise política nem
econômica, o Brasil tinha uma crise de confiança. E nós temos que vencer esse desafio, através do Governo do
nosso querido Michel Temer.
Na verdade, nós temos 11,4 milhões de desempregados. E quem vai resolver o problema do desemprego no Brasil é a iniciativa privada. O que o Governo tem que fazer? Diminuir juros e liberar linhas de crédito.
Sr. Presidente, Deputado Mauro Pereira, V.Exa. é Deputado da nossa querida Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde há a maior fábrica de ônibus do Brasil. No Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, também temos
a Marcopolo, e nós estamos sofrendo muito, porque perdemos ali 2 mil empregos do lado da nossa casa, em
função de não haver crédito para o empresário poder renovar sua frota.
Nós temos hoje tudo isso. Estamos acompanhando e vendo que isso tudo pode voltar a acontecer em
poucos momentos. Ao mesmo tempo em que bate o desânimo, também começamos a respirar uma esperança muito grande.
Antes de continuar o meu discurso, concedo um aparte ao meu querido Deputado Sóstenes Cavalcante,
este grande amigo, meu irmão em Cristo, da nossa Assembleia de Deus. S.Exa. está honrando o povo de Deus
nesta Casa!
O Sr. Sóstenes Cavalcante – Nobre Deputado Washington Reis, V.Exa., de maneira brilhante, faz um
pronunciamento importante no período do Grande Expediente desta tarde. Eu gostaria simplesmente de somar ao seu discurso o meu testemunho próprio, como alguém que foi criado, em todas as férias, no Município
de Duque de Caxias. Lá estive em todos os períodos mais longos que passei longe da minha família paterna, e
sempre fui muito bem atendido pelos meus tios maternos, todos oriundos e moradores do Município de Duque de Caxias. Sobre esse tempo do qual V.Exa. relata com muita propriedade seus relevantes serviços à frente daquela Prefeitura, eu quero dar o meu testemunho para dizer que V.Exa. está sendo pouco benevolente
nos autoelogios e faz simplesmente um relato. Quero registrar, como colega de V.Exa., o brilhante serviço que
prestou àquele Município. Às vezes, as pessoas só valorizam amanhã o que fazemos hoje, quando sentem falta
do que nós fizemos. Já cansei de ouvir moradores de Duque de Caxias falando que eram felizes e não sabiam.
Depois de V.Exa., assumiu ali um Prefeito que, nos seus últimos meses de mandato, deixou a cidade tomada
por lixo. A merenda escolar estava em atraso, muitas vezes os alunos sequer a recebiam. A saúde estava um de-
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sastre. Agora, assumiu outro gestor, que também está com um monte de problemas. A cidade quer saber por
onde ele anda, mas ele não se apresenta. Porta-se de modo contrário ao modo como V.Exa. se porta e sempre
se portou. Quem quer encontrar V.Exa. em Duque de Caxias pode ir à sua casa todos os dias pela manhã, lá em
Xerém, lugar em que V.Exa. sempre residiu e morou. Toda a cidade sabe que todos que ali chegam são atendidos por V.Exa. e por membros de sua família, que prestam àquele Município um relevante serviço. Gostem ou
não do Deputado Washington Reis, têm que entender que este homem é um cidadão de Duque de Caxias que
tem amor por aquela terra. Por aquela terra trabalha quando está por lá e quando está em Brasília, para levar
benefícios ao Município. Deixo um elogio a V.Exa. pelo trabalho que realiza quando está lá e quando está aqui
na Casa, pois é um excelente Parlamentar e colega do meu Estado, com quem sempre quero aprender os bons
exemplos em nossa boa convivência. Muito obrigado.
O SR. WASHINGTON REIS – Obrigado, nobre Deputado.
Sr. Presidente, dando continuidade ao meu pronunciamento, digo que 25 minutos na tribuna é muito
tempo, mas conseguiremos ocupar bem este espaço.
Quando falamos da nossa querida Duque de Caxias, não podemos nos esquecer da nossa sofrida Baixada Fluminense, onde temos uma população maior do que a de um país vizinho no sul, o Uruguai, que tem 3
milhões de habitantes. A Baixada Fluminense tem 4 milhões de habitantes!
Nós sabemos que a Baixada sofre muito – o nome já diz –, principalmente com as grandes chuvas. Quando há chuvas com grande volume, nós temos grandes problemas de enchentes e de desabamentos. Muitas
famílias humildes moram em locais de risco. Sabemos que o desafio é muito grande, mas conseguimos trabalhar em parceria.
Hoje eu não poderia deixar de registrar a situação de mais um Município vizinho, Nova Iguaçu. Lá nós
temos o nosso querido Prefeito Bornier, que está presente na Câmara dos Deputados hoje. Nós temos uma
agenda, às 16h30min, no Ministério das Cidades, para tratarmos de assuntos inerentes às necessidades do povo
da Baixada Fluminense. Estamos muito confiantes em que o Governo realmente vai fazer investimentos lá. A
Baixada precisa de um tratamento especial. Um Presidente da República, quando se senta naquela cadeira,
tem que entender que tem que tirar uma fatia significativa do Orçamento para investir numa região tão sofrida, que tem uma população que sofre com a violência.
Eu digo que a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, é a esquina do Brasil. Ali o povo é de tudo quanto
é canto, do Oiapoque ao Chuí!
Ali, na Baixada Fluminense, o crescimento é desordenado. São muitas comunidades. O morador dali não
gosta de ouvir a palavra favela, mas, infelizmente, há muitas favelas, locais de difícil acesso para a polícia atuar
e onde é muito forte o poder do tráfico.
Sabemos que a violência no Rio de Janeiro, hoje, assusta a todos. As Linhas Vermelha e Amarela são apelidadas de Faixa de Gaza. Sabemos que não faltam políticas públicas na cidade, na Baixada e no Estado do Rio
de Janeiro. Isso é um pecado capital do Governo Federal. Por quê? Porque o Brasil não produz fuzis, não produz armas de grande porte. Essas armas entram pelas fronteiras secas, aeroportuárias e marítimas. Hoje, com
o fim das FARC, os fuzis, infelizmente, têm entrado no Brasil – mais baratos, armam a criminalidade com poder
de fogo totalmente incompatível com a nossa defesa, que é a nossa polícia. E nós, no Rio de Janeiro, estamos
vivendo essa violência.
Sábado, perdemos a Diretora do Posto de Saúde da Clínica da Família da Vila de Cava, uma médica com
trinta e poucos anos de idade, moradora da Baixada Fluminense – levou uma bala na cabeça. E isso tem virado rotina.
Assim fica muito fácil todos criticarem. Daí que vimos fazer um apelo ao Ministro da Justiça no sentido
de que realmente jogue pesado nas fronteiras, jogue duro contra o contrabando de armas.
Não adianta ficar enxugando gelo, não adianta! Todos os dias, Deputado Deley, vemos, na televisão, famílias sepultando policiais militares valorosos, guerreiros que defendem as nossas vidas; ontem, foi sepultado,
morto em um assalto, o segurança do querido Prefeito Eduardo Paes.
Sabemos que há grandes desafios, mas eu não desanimo. Corremos riscos, nós que andamos pela Baixada, para lá e para cá, mas confiamos muito na proteção de Deus.
Sabemos que há uma deficiência muito grande das autoridades, uma deficiência muito grande do poder
público, ou por omissão, ou por incapacidade. Por isso, em minha opinião, o Governo Federal, o nosso Presidente e o Ministro da Justiça têm que jogar pesado.
Quero aproveitar, Deputado Deley, e já vou lhe dar um aparte, para dizer que, neste momento, nós somos a vitrine do mundo. No Rio de Janeiro, tirando a violência, está tudo perfeito! Olimpíadas, tudo em festa,
está tudo muito bonito! O bicho não é tão feio quanto o que aparece na mídia! Mas, quanto à violência, não
podemos aqui mentir, nem nos omitir: nós estamos ilhados.
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Nem na Faixa de Gaza, onde estive várias vezes, região conturbada entre países que vivem em guerra,
nem mesmo lá se tem a sensação de insegurança que se tem hoje no Rio de Janeiro. Essa luta não é somente
dos cariocas, dos fluminenses, do povo do Rio de Janeiro, é uma luta de todos nós brasileiros.
Aqui fica o nosso apelo. Providências têm que ser tomadas urgentemente! O Ministro da Justiça tem que
convocar toda a Força Nacional e o Exército e passar um pente-fino ali. Chegar ali, Prefeito Nelson Bornier, passar
um pente-fino, jogar duro, com autoridade. Onde houver bandido armado, desarmar, prender. A sociedade não
pode mais ficar refém da criminalidade. As leis que nós produzimos aqui têm que ter sentido. Elas têm que valer.
Ouço o aparte do nobre Deputado Deley.
O Sr. Deley – Obrigado, Deputado Washington Reis. Pego um gancho no que disse V.Exa. sobre não desanimar para dizer que sou testemunha de que V.Exa. foi Prefeito de Caxias num momento fantástico daquela
cidade, graças ao seu talento ao seu trabalho. E eu o parabenizo por trazer a esta Casa um assunto que nos é
muito caro. Li hoje nos jornais que a cada 3 dias, parece-me, morre um policial militar. Realmente, nós estamos
vivendo um momento muito difícil, e é importante que V.Exa. traga esse assunto a esta Casa, até porque o Rio
de Janeiro não é só dos cariocas, o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil. Nós sabemos disso. A situação
de violência nos preocupa, sim. Vamos realizar uma Olimpíada e vamos contar com a Força Nacional, com o
Exército, mas, acima de tudo, o que nos preocupa é o pós-Olimpíada. Portanto, quero parabenizar V.Exa., experiente Prefeito e Parlamentar. E quero realmente me juntar a esse esforço para que o Ministro da Justiça tenha
um olhar diferenciado para o Rio de Janeiro, no sentido de entender que – não somos nós da bancada do Rio
de Janeiro que dizemos isso, é o Brasil inteiro – lá é a porta de entrada do nosso País. Parabéns por nos trazer
o tema e conte conosco nesse seu esforço.
O SR. WASHINGTON REIS – Obrigado, nobre Deputado Deley.
Então, Sr. Presidente, é com muita alegria que nós fazemos este encaminhamento nesta tarde.
Para nós brasileiros que estamos mergulhados numa crise sem precedentes o remédio urgente é resolver o problema da falta de emprego para a população. É isto que o povo quer: dignidade e emprego, para levar o sustento para sua casa. O povo quer que seus impostos sejam devolvidos com serviços de qualidade. E,
neste momento, não há nada mais importante do que devolver os impostos à população, com investimentos
pesados em segurança pública. Não dá mais para o cidadão trabalhar, construir sua casa, comprar seus bens e,
depois, ficar trancado atrás de grades e cercado por muros com concertinas, ou com aquelas faquinhas, como
se estivesse em um presídio, totalmente isolado. Só vi isso quando visitei a África do Sul, onde era tudo feito
de muros altos, grades e cercas. Querem tirar o nosso direito constitucional de ir e vir, e sabemos que nós também somos responsáveis por isso.
Lamento ver, como vi muitas vezes aqui, colegas brigando por coisas tão banais, um querendo destruir
o outro, e nós todos perdendo tempo.
Temos, sim, um grande desafio aqui. O Parlamento custa caro à sociedade brasileira. Cabe a nós que fomos eleitos pelo povo e somos pagos por esse mesmo povo dar respostas à população.
Eu ainda tenho orgulho de dizer que sou político, tenho orgulho de dizer que sou Deputado Federal e
nunca escondi o meu bóton. Por onde ando não escondo minha carteira de Deputado, porque eu tenho orgulho do meu mandato. O que não quero é perder minha essência, quando dizem que somos omissos, incompetentes, que não conseguimos produzir políticas públicas que a população tanto espera.
Digo a V.Exas. que vamos continuar trabalhando. Estamos liderando as pesquisas, mas eleição e mineração só depois da apuração. Que Papai do Céu nos abençoe para conseguir esse mandato.
Àqueles com quem mantenho relação mais estreita quero trazer notícias boas que sirvam de exemplo
para outras cidades do Estado do Rio de Janeiro e do nosso País.
Falei do Prefeito Bornier, político mais experiente da Baixada – Prefeito três vezes, Deputado Federal.
Hoje S.Exa. pauta a Baixada. Os Prefeitos vizinhos quando têm alguma dúvida ligam para o Prefeito Bornier
para pegar experiência. É um grande administrador, um grande gestor, mas precisa muito da ajuda do Governo Federal. Nova Iguaçu precisa muito de investimentos, cidade com quase 1 milhão de habitantes também.
Sr. Presidente, quero parabenizar o Prefeito Eduardo Paes, que entregou o último equipamento das
Olimpíadas.
Em agosto, a abertura das Olimpíadas – a tocha olímpica já está encantando o Brasil – levantará a autoestima do povo brasileiro. Nós vamos fazer daquele momento um marco histórico para alegrar o povo brasileiro. O Rio de Janeiro vai fazer as Olimpíadas mais bonitas da história. Está muito bacana a infraestrutura, com
o VLT, o Túnel Prefeito Marcello Alencar, o maior túnel urbano do Brasil. São obras estruturantes. Será o legado
para a nossa população.
Como bem disse o Deputado Deley, depois das Olimpíadas, o maior legado de que nós precisamos, o
maior ativo é que o Governo Federal possa dar toda a atenção ao povo e garantir sua segurança. Quanto ao
restante, o povo é trabalhador, ordeiro; um povo que acorda de madrugada para pegar ônibus, trem, metrô,
VLT, pegar seu carro, sua bicicleta para ir ao trabalho.
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Fica registrado o nosso apelo ao Ministro da Justiça, a fim de que, após as Olimpíadas, mantenha aquele aparato, aquela estrutura, para que seja dado um cavalinho de pau na segurança do Rio de Janeiro. Ali tem
que ser dado um cavalinho de pau, tem que ser feito um freio de arrumação.
Muito obrigado pela atenção. Eu quero agradecer aos Deputados com os quais eu tenho interagido e
aprendido no dia a dia. Quero agradecer aos Deputados que me elegeram pela segunda vez Presidente da
Comissão de Viação e Transportes. Estamos fazendo um grande trabalho à frente daquela Comissão, que me
encanta muito, pois trata de aeroportos, portos, infraestrutura, rodovias, ferrovias, concessões rodoviárias e
ferroviárias. É uma Comissão, muito importante para o desenvolvimento do Brasil, muito importante para a
recuperação da economia do País e muito importante para a geração dos empregos de que a nossa população tanto precisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Washington Reis. Como membro da
bancada do PMDB, quero dizer que V.Exa. é um orgulho para a bancada. É um Deputado experiente, e sabemos
do seu trabalho como Prefeito e como Deputado. É tranquilo, sereno e nos ajuda muito no dia a dia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Nelson Marquezelli. S.Exa. dispõe
de 1 minuto
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assumiu a Presidência novamente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio o Dr.
Rômulo Mello. Ele é um profundo conhecedor da biodiversidade brasileira, das unidades de conservação; é um
grande Presidente, um grande conhecedor da área. É conduzido à Presidência do Instituto pela segunda vez.
Entre seus desafios, incluem-se a regularização fundiária das unidades já criadas e a consolidação de
suas fronteiras. Nesse aspecto, e visando contribuir para a redução de conflitos na gestão das unidades de
conservação, fui autor da proposição que deu origem à Lei nº 13.090, de 2015, que alterou os limites do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Dr. Rômulo Mello foi um grande colaborador do projeto e ajudou
bastante graças a seus conhecimentos.
Eu quero aqui, publicamente, congratular-me com ele pela sua recondução à Presidência do ICMBio e
pelo trabalho que tem feito pela conservação da fauna e da biodiversidade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Nelson Marquezelli.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna prestar minha homenagem ao Sr. Rômulo Mello,
recentemente nomeado para a Presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –
ICMBio, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, responsável pela gestão das unidades de conservação da natureza.
As unidades de conservação são porções do território nacional administradas pelo poder público com a
finalidade de conservar amostras dos ecossistemas para a presente e as futuras gerações. Tais unidades podem
se destinar à proteção integral ou ao uso sustentável dos recursos naturais. As unidades de proteção integral
têm como objetivo a preservação. Nessas áreas, espera-se que o processo evolutivo siga seu curso, admitindo-se a presença humana apenas para atividades de pouco ou nenhum impacto, como a pesquisa científica e a
recreação em contato harmônico com a natureza. São unidades de proteção integral os parques nacionais, as
reservas biológicas, as estações ecológicas, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre.
As unidades de conservação de uso sustentável, por sua vez, destinam-se à conservação da natureza,
mas admitem a presença humana, em extrativismo, manejo florestal e mesmo usos mais intensivos, como atividade urbana, agrícola e industrial. Integram esse grupo de unidades: áreas de proteção ambiental, área de
relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural.
Todas essas áreas compõem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, regido pela Lei nº
9.985, de 2000. Essa Lei estabelece as normas de criação e gestão das unidades de conservação e, atualmente,
pode ser considerada o principal instrumento jurídico de proteção da natureza no País.
Pois bem, senhoras e senhores, o Sr. Rômulo Mello, nomeado Presidente do ICMBio, é responsável pela
gestão do SNUC e tem pela frente missão das mais árduas, no âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente.
Rômulo Mello é veterano na gestão ambiental no Brasil. Foi funcionário do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA desde a sua fundação, em 1989, chegando a assumir
sua Presidência em 2002. No Ministério do Meio Ambiente, foi Diretor de Formulação de Políticas e Programas
Ambientais, Chefe de Gabinete da Secretaria de Coordenação dos Assuntos do Meio Ambiente e Coordenador-Geral da Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal.
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Em 2007, foi criado o ICMBio, que absorveu funções e parte do quadro da Diretoria de Conservação de
Biodiversidade. Em 2008, na gestão do Ministro Carlos Minc, designado por um comitê criado especificamente para indicar nomes à Presidência do ICMBio, da qual faziam parte personalidades como Marina Silva e João
Paulo Ribeiro, Rômulo Mello foi escolhido para presidir o Instituto. Agora, volta a assumir o mesmo posto. Esse
paraense, graduado em Engenharia Agronômica, é, sem dúvida, um dos maiores profissionais da área ambiental no Brasil.
Consideramos que a escolha de Rômulo para a Presidência do ICMBio não poderia ser mais feliz! Ainda
no IBAMA, ele propôs a criação de 20 unidades de conservação, 8 delas na Amazônia, perfazendo 6,8 milhões
de hectares. Seu nome está, portanto, à altura dos desafios que o órgão tem pela frente.
Entre esses desafios, incluem-se a regularização fundiária das unidades já criadas e a consolidação de suas
fronteiras. Nesse aspecto, e visando contribuir para a redução de conflitos na gestão das unidades de conservação, fui autor da proposição que deu origem à Lei nº 13.090, de 2015, que alterou os limites do Parque Nacional
das Nascentes do Rio Parnaíba, situado nos Estados do Piauí, Maranhão, Bahia e Tocantins. A lei possibilitou a
adequação dos limites do Parque ao contexto de uso e ocupação do solo na região. Ao mesmo tempo, garantiu a proteção das bordas das chapadas, as quais são formações naturais de grande sensibilidade ambiental.
Outro grande desafio do ICMBio será a expansão do SNUC, especialmente no Cerrado, na Caatinga, na
Mata Atlântica e no Pampa, que são os biomas mais ameaçados pelo desmatamento no Brasil.
Estamos certos de que Rômulo Mello, com sua vasta experiência na administração pública ambiental e
uma vida dedicada à conservação dos nossos recursos naturais, vai enfrentar os desafios do ICMBio com inteligência e sabedoria e deixará sua marca na conservação da biodiversidade brasileira!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Jones Martins, do PMDB do Rio
Grande do Sul. S.Exa. de 1 minuto.
O SR. JONES MARTINS (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mauro
Pereira, Deputada Jandira Feghali, que aguarda na tribuna, quero me somar aos colegas Deputados nas inúmeras manifestações que fizeram para expressar sua indignação e repúdio às trapalhadas do Presidente Waldir
Maranhão, que nos fez mover mundos e fundos, a um custo muito alto para o povo brasileiro, para estarmos
aqui hoje. De forma desorganizada e sem planejamento, não conseguimos atingir o quórum. Ou seja, será mais
uma semana improdutiva no Parlamento brasileiro.
Como já foi dito aqui antes, e quero reforçar, este é um período em que o Brasil precisa trabalhar, precisa produzir, pois os investidores precisam ter confiança no Parlamento e na política brasileira, na ética deste
País. E nós, em razão de um Presidente que raramente se vê nos corredores, que quase nunca está no plenário,
que, de fato, já não é mais o Presidente – não sei por qual razão está preso à cadeira –, vamos passar por esse
constrangimento junto à população brasileira.
Quero somar a minha voz – quem sabe ele esteja nos ouvindo – a outras tantas que querem o Sr. Waldir
Maranhão fora da Presidência da Câmara dos Deputados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Jones Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Tem a palavra o Deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. S.Exa.
dispõe de 1 minuto.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de ressaltar o trabalho do Prefeito Roberto Cláudio e do Secretário de Desenvolvimento Habitacional Gilvan Paiva,
que entregou o papel da casa a 700 famílias no sábado passado. Na segunda-feira, na Câmara Municipal de
Fortaleza, 4.680 pessoas também foram sorteadas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.
Peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu discurso no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado. Com certeza, a competente equipe do programa
A Voz do Brasil vai dar todo o espaço ao discurso de V.Exa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tive a alegria de participar, juntamente com Prefeito Roberto Cláudio e o Secretário da HABITAFOR, Gilvan Paiva, da entrega do papel da casa a 700 famílias na manhã de sábado.
É com os olhos cheios d’água que a dona de casa Evalda de Alcântara diz aliviada: “Agora é minha! Tomei
posse!” Essa é a frase que traduz o sentimento das 700 famílias vindas de 5 conjuntos habitacionais em Fortaleza, que estiveram, na manhã deste sábado, 25 de junho, recebendo o termo de Concessão de Direito Real de
Uso (CDRU), mais conhecido como o “papel da casa”, das mãos do Prefeito Roberto Cláudio.
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“O desafio de garantir o papel da casa”, como foi dito pelo Prefeito, é enfrentado com uma parceria entre
o Governo do Estado, que está isentando impostos, o Tribunal de Contas, que libera os custos cartoriais, e a
Prefeitura.
A meta é ainda maior, segundo o titular da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, Gilvan Paiva. “O processo de regulamentação fundiária é novo do ponto de vista da nossa legislação. Nós temos mais
de 10 mil processos em curso de entrega do papel da casa. Essa região em que estamos, Cuca da Barra do Ceará, é
uma grande beneficiada, não só por esses cinco conjuntos que aqui estão, mas também por uma grande regularização que estamos fazendo no bairro e nessa região do Vila do Mar”, afirma.
Foi sob o olhar atento das 2.032 famílias que o Prefeito Roberto Cláudio decretou que “vocês são da primeira safra de um movimento que nós começamos aqui em Fortaleza e que vai virar política pública nacional, que
é acabar com a politicagem na entrega de casa popular. O justo é tratar todo o mundo igual e dar o mesmo direito
para todo o mundo ganhar casa. E nós conseguimos isso, fazendo o primeiro sorteio público da história da cidade”.
Na manhã desse sábado, dia 25 de junho, as famílias beneficiárias do Minha Casa, Minha Vida com dossiês aprovados pelo Banco do Brasil passaram por um novo sorteio, agora para designar a cada um o apartamento em que viverão.
A previsão é que, até novembro deste ano, mais de 5 mil beneficiários estejam morando no Alameda das
Palmeiras. “Será uma cidade nova”, explica o Prefeito. Na segunda-feira, 27 de junho, mais 4.380 famílias foram
contempladas. Foi realizado na Câmara Municipal de Fortaleza o segundo sorteio do Minha Casa, Minha Vida.
Na ocasião, foram destinados 1.892 unidades na segunda etapa do Alameda das Palmeiras e mais 2.488 no residencial Cidade Jardim II, no Conjunto José Walter.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra à Deputada Jandira Feghali, para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. S.Exa. dispõe do tempo regimental de 8 minutos.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, dirijo-me
aos colegas e à sociedade que nos vê e nos ouve. Primeiro, quero dizer que eu acabo de vir do Senado Federal,
onde estive em reunião com o Senador Lindbergh Farias, que também assumiu a Liderança da Minoria, num
formato que eu imagino ser o melhor para este momento complexo da nossa conjuntura. Pela primeira vez,
eu vejo as duas Lideranças se articularem para um trabalho conjunto.
Foram constituídas equipes no Senado, comandadas pelo Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Na
Câmara, também o faremos. Enriqueceremos a nossa assessoria com os assessores que já estão lá e que são
muito qualificados, para que não apenas cumpramos o papel de debatedores da pauta cotidiana, mas também de pensadores, pensando no Brasil, confrontando a agenda impopular e sem povo do Governo golpista.
Ao mesmo tempo, pretendemos fazer com que os debates não fiquem só dentro da Casa, mas sejam ampliados para a sociedade brasileira. Essa articulação, em minha opinião, vai colaborar muito para que a sociedade
compreenda o momento do Brasil.
Obviamente, essas duas Lideranças têm uma perspectiva de transitoriedade, porque o nosso objetivo é
barrar o impeachment e voltar a ser base do Governo, e não oposição. Mas, enquanto durar essa transitoriedade,
nós seremos os primeiros da fila a confrontar uma agenda política que é contra o Brasil, uma agenda política
que é contra os trabalhadores, uma agenda política que é contra o povo brasileiro.
E é bom dizer isso, porque em todos os jornais nós já vemos anunciado o uso do terceiro maior banco do
mundo, o BNDES, Deputado Chico Lopes, para financiar a privatização das nossas empresas estatais, que são
braços fundamentais do nosso desenvolvimento. O BNDES perde o seu “E”, de econômico, e o seu “S”, de social,
para facilitar uma ocupação absolutamente importante para a economia de outros países, mas destrutiva para
a nossa economia, já que remete lucros para fora e desemprega a nossa gente.
É importante também dizer que das poucas pautas que aqui chegaram – o Governo Temer parece que
ainda não conseguiu elaborar grandes pautas. A primeira destrói estruturas de importantes políticas públicas,
de Ministérios importantes deste País. A segunda é a chamada PEC do Teto, uma proposta de emenda à Constituição que vai desvincular os recursos da saúde e da educação, uma conquista fundamental deste País nesses
últimos 30 anos. Ou seja, essas políticas terão seus recursos usurpados por outras políticas.
Então, limita-se o teto de políticas públicas fundamentais e possibilitam-se os investimentos. Mas a política de pagamento de juros não tem limite absolutamente nenhum, porque esse teto garante remuneração
de títulos e remuneração de bancos. Isso, de fato, é a cara do Governo que aí está.
Gosto de dizer tudo isso, porque a sociedade precisa entender o que está em jogo e o que está em risco.
Nós estaremos na linha de frente para confrontar essa agenda que se espalha pela reforma trabalhista.
Acabaram de dizer, Deputado Chico Lopes, que a idade mínima para o benefício da Previdência será de 70
anos. Ora, basta olhar para o Nordeste e ver o que vai significar isso; o que vai significar unificar as idades de
mulher e de homem, desconhecendo a conquista histórica das mulheres, da diferenciação pela dupla jornada.
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Temos que pensar que a aposentadoria não é para morrer. A aposentadoria é para usufruir da contribuição que se deu por uma vida inteira laboral e de trabalho. Então, essa é a visão. É o que eu digo: é Governo
sem voto e Orçamento sem povo.
Quero também registrar minha opinião sobre a questão da perícia nas contas de Dilma. Essa perícia derruba por terra qualquer acusação de crime de responsabilidade. As pedaladas já foram absolutamente canteadas. Ou seja, a própria perícia demonstra claramente que a Presidenta Dilma não tem nenhuma relação direta
com o Plano Safra do Banco do Brasil, que eu nunca chamei de pedalada, porque não reconheço como tal. E
os decretos, que eram seis e viraram quatro, agora são três. Ao analisar os decretos, nós vemos que eles não
têm qualquer impacto sobre a meta fiscal. A própria perícia, no seu item 7, diz: “A Presidenta nunca foi alertada
ao assinar esses decretos de qualquer incompatibilidade com a meta fiscal”. Ou seja, não há nenhuma ilegalidade.
Não há dolo. Se não há dolo, não há crime.
Além de não mudar a meta fiscal, e ao final do ano a meta fiscal ter sido absolutamente cumprida, porque a meta é anual, não é fluxo de caixa bimestral, esses decretos nitidamente se colocaram com excesso de
arrecadação em algumas Pastas, em algumas áreas. Portanto, não há crime, não há dolo.
Esse relatório favorece enormemente a defesa da Presidenta Dilma. E eu espero, sinceramente, que os
Senadores – pelo menos mais seis – tenham o mínimo de correção, de dignidade e de visão, como julgadores
isentos, ao analisar algo que tecnicamente é insustentável, que seria um crime de responsabilidade por parte
da Presidenta Dilma.
É incrível que, apesar de toda essa complexidade política, ética e antidemocrática, ainda vemos o ex-Presidente da Câmara no comando do Governo Temer. Ele foi lá discutir, foi recebido pelo Presidente, para
conversar sobre a sucessão na Câmara, sobre as políticas de governo. É um cidadão que ainda interfere, com
essa maioria eventual, dentro da Câmara dos Deputados.
Nós teremos, sim, rapidamente aqui uma sucessão à Presidência da Câmara, pela cassação do Sr. Eduardo
Cunha, ou por sua renúncia – eu não sei. Mas precisamos de fato colocar nesse lugar alguém que, interinamente, até fevereiro, volte a dar funcionamento democrático à Casa, volte a dar a isenção necessária à governabilidade, com o retorno da Presidenta Dilma – nós confiamos nisso –, e também respeite o conjunto das forças
políticas presentes na Câmara de Deputados.
Por fim, quero falar do dia de hoje. Já que falamos em direitos humanos, quero, nesta ambiência fascista,
dizer que hoje é o dia mundial LGBT, o Dia Internacional do Orgulho Gay. Este dia surge para dar relevância e
elevar a pauta LGBT a um patamar de pessoas, sujeitos de direitos, porque assim não são tratadas em muitos
lugares do mundo, nem no Brasil.
Este dia foi marcado pelo protesto em virtude de mortes truculentas de homossexuais. No Brasil, apesar
de estarmos no século XXI, ainda temos assassinatos de pessoas por terem uma orientação sexual diferenciada. Isso é um absurdo! É inaceitável!
Quero deixar aqui um registro, emocionada e chocada pelo que ocorreu, há menos de uma semana, no
Estado do Rio de Janeiro, com a morte de seis homossexuais, que foram assassinados com requintes de crueldade – com fraturas, com desfiguração, com enforcamento, com coisas que não imaginamos ocorrerem ainda
no século XXI.
Então, quero homenagear os que defendem os direitos e a liberdade do movimento LGBT no Brasil. Entendo que a discriminação e o preconceito não podem fazer parte da sociedade, da nossa cultura, que é diversa
e é plural. Nós não podemos aceitar essa intolerância, muito menos culminando com crimes.
Conheci várias mães do Movimento Mães pela Diversidade que perderam seus filhos assassinados e que
lutam para que eles sejam reconhecidos como cidadãos e cidadãs plenos e plenas de direitos.
Portanto, quero, no dia LGBT, levantar a voz contra a homofobia, levantar a voz contra a intolerância, pelos
direitos desses cidadãos e cidadãs, independentemente de sua orientação sexual – transexuais, transgêneros,
travestis, lésbicas ou gays. Quero fazer com que a Câmara dos Deputados, acima de tudo, respeite essa diversidade. Que o Senado conclua a votação do projeto que transforma a homofobia em crime. E que tenhamos
um País mais liberto dessa intolerância e mais democrático para todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputada Jandira Feghali.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Jones Martins, do PMDB do Rio
Grande do Sul.
V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. JONES MARTINS (Bloco/PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Mauro Pereira, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez não podemos deixar passar em vão este momento: nós
lamentamos a ociosidade do Plenário da Câmara dos Deputados.
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Hoje devíamos ter aqui entre 300 e 400 Deputados. Numa terça-feira, em pleno dia útil, nós poderíamos
estar produzindo, legislando, fiscalizando, trabalhando, mas, por uma decisão equivocada do Presidente Waldir
Maranhão, vamos perder uma semana de funcionamento do Plenário.
Mas vamos perdê-la em termos, Sr. Presidente, Deputado Mauro Pereira. Na verdade, os Deputados que
se encontram em Brasília estão participando de reuniões, estão em plenário, estão trabalhando – algumas Comissões estão funcionando –, e nós vamos, de cabeça erguida, fazer a nossa parte.
Sr. Presidente, também quero registrar que, neste final de semana, na nossa Gravataí, o Prefeito Marco
Alba inaugurou um importante serviço para a população daquela cidade. Nós inauguramos uma Unidade do
Saúde da Família, com 650 metros quadrados. Foi um investimento de mais de 1 milhão de reais. Trabalharão
nessa unidade de saúde 13 equipes do Saúde da Família, médicos, enfermeiros, mais de 15 agentes comunitários de saúde, 2 equipes de odontólogos, para atender uma comunidade de aproximadamente 15 mil pessoas.
Essa obra fica no Bairro COHAB C, e eu não tenho dúvida nenhuma do impacto importante que ela vai
ter na qualidade do serviço de saúde daquela região. Foi uma obra que nós iniciamos quando eu ainda era o
Secretário da Saúde de Gravataí. Nós viemos ao Ministério da Saúde, habilitamos o serviço, conseguimos os
recursos para a obra, e a Prefeitura Municipal complementou os recursos, obviamente agora colocando em
funcionamento e arcando com o custeio.
O importante é que, num período de crise, num período de muita dificuldade financeira, de orçamentos
estourados, Gravataí consegue, graças a uma gestão austera e competente do Prefeito Marco Alba, com muito
planejamento, otimizar os parcos recursos municipais e inaugurar serviços tão importantes como esse. Isso
tem que ser comemorado, e eu quero aqui destacar esse evento.
Eu não tenho dúvida de que o impacto na qualidade da prestação do serviço na comunidade, especialmente naquele bairro, já será sentido nos próximos dias.
Então, eu quero desta tribuna dizer que tive o privilégio de participar da inauguração daquela obra. Foi
um momento de festa, as ruas foram fechadas e muitas pessoas comemoraram, dando depoimento positivo.
Deputado Giovani Cherini, V.Exa. conhece bem Gravataí. A população está com muita expectativa dos
bons resultados que terá a partir da construção dessa obra.
Quero, mais uma vez, cumprimentar toda a equipe da Secretaria da Saúde – enfermeiros, médicos, agentes comunitários –, todos os gestores de saúde do Município, que organizaram a festa, e, principalmente, o
serviço de saúde daquela região.
Quero cumprimentar o Secretário da Saúde, Laone Pinedo, que faz um trabalho extraordinário frente à
Secretaria da Saúde, liderada pelo nosso Prefeito Marco Alba, que dá demonstrações de que vale a pena fazer
uma gestão planejada e austera, porque os resultados são colhidos.
Novamente, Gravataí destoa do resto do País e do Estado do Rio Grande do Sul, na medida em que inaugura serviços em meio à crise.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao nosso atuante amigo, Deputado Giovani
Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul.
O SR. GIOVANI CHERINI (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu amigo Deputado Mauro Pereira, que preside os trabalhos neste momento, Deputado Jones Martins, demais Parlamentares, eu tenho acompanhado os discursos neste plenário e, na verdade, quando ouço alguns deles, tenho a
impressão de que certos Deputados vieram de Marte, não são deste planeta.
O que está acontecendo? A Presidenta Dilma Rousseff já devia ter renunciado ao mandato. Ela está aí
gastando dinheiro do povo, recebendo salário sem trabalhar e fazendo uma verdadeira festa naquele Palácio.
E está usando o avião para andar pelo Brasil. Nós temos acompanhado tudo isso. A Presidente Dilma nunca
deu um sorriso para ninguém, nunca beijou ninguém, nunca abraçou ninguém, e, agora, ela está sorrindo e
abraçando as pessoas. Que coisa mais linda!
Renuncie, Presidente Dilma! Não deixe esse povo tão sofrido viver assim, enquanto a senhora gasta milhões do povo brasileiro, ganha sem trabalhar, tem avião à disposição e anda para cima e para baixo. Há um
impeachment aprovado por 367 Deputados e que será aprovado por 60 Senadores. E ainda dizem que foi golpe.
Quebraram o Brasil! Quebraram a PETROBRAS! Quebraram o BNDES! Quebraram a Previdência! Quebraram a educação! Quebraram a saúde! E certos Deputados, volto a dizer, parecem ter vindo de Marte, quando
discursam a favor da Presidente da República, que nunca assumiu o País. É uma vergonha! Não dá para aguentar. Presidente Dilma, assuma o seu papel.
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Toda essa história começou quando Luiz Inácio Lula da Silva criou o mensalão – e que andou por aqui.
Depois que acabou o mensalão, criaram o petrolão. Quem começou tudo isso? Luiz Inácio Lula da Silva. Quem
elegeu a Dilma? O Lula. Agora está na hora da renúncia.
Temos que pedir também a renúncia de Eduardo Cunha. Está na hora de o Presidente desta Casa renunciar, para que ela possa andar. Renuncie ao mandato, Eduardo Cunha! Não há mais condições! Não há mais
como sentar-se naquela cadeira.
Agora, temos aí esse Waldir Maranhão fazendo essas brejeiradas, essas patacoadas! É vergonhoso! No
ano passado, queríamos ir à EXPOINTER, e o Presidente Eduardo Cunha não deixou ninguém ir, porque tínhamos que votar projetos. No São João, ninguém podia sair, porque Eduardo Cunha colocava ordem e não deixava Deputado sair.
Agora, com Waldir Maranhão, é uma festa. Todo mundo pode sair. É São João, São Pedro, São Paulo, Santo
Antônio, todos os santos mais ou menos vão ser comemorados. Deveríamos comemorar os santos trabalhando, votando projetos neste plenário.
Volto a afirmar: fascistas são aqueles que promoveram a luta de colonos contra índios lá no Rio Grande
do Sul; fascistas são os artistas que ganham todo esse dinheiro que estão ganhando! Isso é ser fascista. Queriam que votássemos contra o impeachment, para continuarem a ganhar milhões com a Lei Rouanet. Isso é ser
fascista. Fascista é deixar a saúde no caos que está. Fascista é chegar aqui neste plenário e, em 30 dias, cobrar
do novo Presidente da República todas as soluções que eles não deram. Isso é ser fascista.
Golpistas! São golpistas, sim, porque querem dar um golpe. Quem votou aqui, votou democraticamente. E o Presidente está lá eleito democraticamente. Vamos falar a verdade aqui nesta tribuna, vamos parar de
mentir para o povo.
V.Exas. não vieram de Marte, a Oposição não veio de Marte. Hoje a Oposição é liderada pela Presidente
da República, e agora vivemos nesse caos. O Estado do Rio Grande do Sul ficou nesse caos. O PT quebrou o Rio
Grande do Sul, o PT quebrou o Brasil! Parece mesmo que vieram de Marte para fazer esse discurso de soluções
fáceis para tudo. Agora, eles têm soluções fáceis para tudo.
Pelo amor de Deus, Brasil, está na hora de acordar! Sei que o povo brasileiro já acordou, e este Brasil vai
dar certo com toda certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Giovani Cherini, que orgulha o nosso
Estado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Passo a palavra ao Deputado Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, por 1 minuto.
O SR. MAX FILHO (PSDB-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero apenas dar como lido pronunciamento que faço em homenagem a uma cidadã capixaba que fixou residência no Rio de Janeiro e faleceu no ano passado. Trata-se da Sra. Rosalda Cruz Nogueira Paim, uma mulher
que exerceu funções públicas de grande relevo.
A sua memória foi homenageada com nome de escola, no Estado do Rio de Janeiro, especificamente
em Niterói. E eu quero fazer esta justa homenagem a essa cidadã que ganhou notoriedade no Estado do Rio
de Janeiro, onde foi fundadora do PDT, eleita Deputada Estadual quando Leonel Brizola foi eleito Governador,
em 1982.
Nascida em Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, a Sra. Rosalda, uma pessoa da enfermagem, na militância dos direitos sociais, recebeu essa notoriedade em terras estranhas, especialmente no Estado do Rio
de Janeiro. Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o meu pronunciamento seja registrado nos Anais e devidamente
divulgado nos meios de comunicação da Casa.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Max Filho. Com certeza, nossa equipe
do programa A Voz do Brasil dará espaço a esta importante homenagem.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna hoje para prestar uma homenagem a uma capixaba ilustre, a Sra. Rosalda Cruz Nogueira Paim, falecida há pouco mais de 1 ano, no dia 2 de junho de 2015.
A Sra. Rosalda nasceu em Vila Velha, Município no qual tive a grande honra de ser Prefeito.
Esta homenagem é para uma grande brasileira, pois a Sra. Rosalda Paim, nascida em 1928, teve uma vida
de múltiplas facetas, sempre trabalhando em favor das boas causas.
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Enfermeira de renome nacional, professora, pesquisadora, escritora, pedagoga, ela também foi fundadora do PDT e se elegeu Deputada Estadual no Rio de Janeiro, em 1982, na histórica eleição que levou ao poder o Governador Leonel Brizola.
Como Parlamentar, ela mostrou a sua sensibilidade social, contribuindo para aprovar projetos que, entre outras finalidades, proibiam a coleta remunerada de sangue no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, participou ativamente da batalha parlamentar que criou o sistema estadual de creches, o serviço de saúde para
adolescentes e a obrigatoriedade de instalação de conselhos comunitários nas unidades estaduais de saúde.
Qualquer coisa que se fale ou se escreva sobre a Sra. Rosalda Paim ainda é muito pouco, diante de todas
as realizações que ela teve ao longo dos seus 86 anos de vida.
A Sra. Rosalda Paim graduou-se em Enfermagem na antiga Escola de Enfermagem do Estado do Rio de
Janeiro, em 1950. Fez mestrado na Universidade Federal Fluminense e doutorado na Pontifícia Universidade
Católica. Ela se especializou nas áreas de pediatria, administração hospitalar e saúde pública. Na própria UFF,
foi professora titular do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e também ocupou a chefia do mesmo Departamento.
Ainda em vida, ela recebeu uma justa homenagem da UFF, que lhe conferiu o título de professora emérita por sua dedicação à Enfermagem. A Prefeitura Municipal de Niterói, em outra merecida homenagem, deu
o nome de Rosalda Paim à creche que funciona no centro da cidade, em frente à Escola de Enfermagem.
O trabalho da Sra. Rosalda como enfermeira e lutadora das causas sociais foi tão intenso que a Universidade Federal Fluminense, além de lhe outorgar o título de professora emérita, criou o Prêmio Rosalda Paim,
que é destinado às iniciativas que contribuam para tornar sua obra conhecida pelos profissionais de enfermagem e pelo grande público.
É também uma belíssima homenagem que se presta a essa profissional exemplar, que se dedicou à enfermagem pediátrica, à atuação legislativa e à atenção básica à saúde.
Em 2012, ela também recebeu o título de Cidadã Honorária do Estado do Rio de Janeiro, conferido pela
Assembleia Legislativa daquele Estado.
Uma de minhas honras pessoais é pertencer a uma família que se tem dedicado às causas sociais. Cabe
a mim, neste momento, dar continuidade a esse trabalho, o que me honra bastante. É por isso que sei reconhecer perfeitamente o trabalho feito ao longo de toda a vida pela Sra. Rosalda Paim, que sempre olhou para
os mais necessitados de forma atenciosa e com uma palavra de carinho.
Assim, nesta homenagem, deixo o meu abraço sincero ao seu esposo, Sr. Edson Paim, que foi casado
com a Sra. Rosalda por mais de 60 anos, além dos filhos e netos. A eles também presto a minha homenagem
por essa grande capixaba, grande brasileira, a enfermeira e Deputada Rosalda Paim.
Muito obrigado a todos pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Antes de passar a palavra ao Deputado Sóstenes Cavalcante, concedo a palavra ao meu colega Deputado Sérgio Moraes, do PTB do Rio Grande do Sul, grande liderança do
nosso Estado.
O SR. SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Mauro Pereira, agradeço a V.Exa. a oportunidade. Caxias do Sul hoje deve estar comemorando ao ver seu líder
presidindo os trabalhos desta Casa. Creio que V.Exa. pode e deve se habilitar para um cargo maior nesta Casa,
pela habilidade e pelo carinho que tem com todos nós Deputados.
Eu quero apenas deixar registrado que eu estou na Casa, mas fui impossibilitado de marcar a presença
no painel. Faço este registro para que não pairem dúvidas àqueles que realmente querem nos acusar de que
não estamos trabalhando.
Muito obrigado a todos. Agradeço ao Deputado que está na tribuna a gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Deputado Sérgio Moraes, V.Exa. tem um trabalho louvável, tanto é
que o número de vezes que é Deputado por aquele Estado é justamente pelo desempenho do seu mandado,
pelo companheirismo e amizade com que trata os colegas nesta Casa. É um orgulho para o Rio Grande do Sul
ter um Deputado como V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do
Rio de Janeiro.
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres
colegas Parlamentares, com muita alegria venho registrar que na noite de ontem, segunda-feira, a Câmara Municipal de Japeri, Estado do Rio de Janeiro, me homenageou com o título de Cidadão Honorário.
Depois de amanhã, dia 30, Japeri fará 25 anos de emancipação política. Apesar de ser um dos Municípios
mais jovens do nosso Estado, tem um futuro brilhante, por estar localizado próximo à serra e à Baixada Fluminense, região com enorme potencial econômico e turístico.

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 29

111

Tenho certeza de que os Vereadores que me homenagearam, de maneira unânime, com aquele título,
têm prestado um bom serviço. Esperamos que as forças políticas municipais se fortaleçam para fazer de Japeri
a verdadeira cidade que precisa ser.
Quero aqui registrar meu agradecimento ao Vereador Marcos Arruda, que propôs a concessão desse título, e minha gratidão e reconhecimento pelo trabalho dos Vereadores daquela bela cidade.
Tão logo se encerrou a sessão solene de ontem, saí dali e fui a minha residência, na Zona Oeste do Rio
de Janeiro, a mais de 60 quilômetros de distância. Ao longo do trajeto, passei por grande trecho da Via Dutra,
Avenida Brasil, Linha Amarela e avenidas da Zona Oeste. Incrivelmente, só encontrei dois carros de polícia fazendo blitz na Linha Amarela, àquela hora, com quatro policiais. Eu me pergunto: o Rio de Janeiro, a cidade das
Olimpíadas, só tem esses quatro PMs para fazer blitz àquela hora da noite? Não tem mais ninguém para fazer
segurança? Eu estou assustado.
E mais, acabo de receber no meu celular a denúncia de um amigo, Fábio – não vou declinar seu sobrenome, por prevenção –, que mora na região do Galeão, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, de que o tráfico está mandando e comandando – queimam ônibus, fazem o que querem. E a imprensa não quer divulgar,
parece que para não assustar os turistas que virão para as Olimpíadas.
Quero aqui fazer um apelo ao Presidente interino, Michel Temer, ao Governador em exercício, Francisco
Dornelles: olhem para o Rio de Janeiro com cuidado! Nesse final de semana uma médica foi morta logo ao entrar na Linha Vermelha, uma das principais vias do Rio de Janeiro. Assassinaram uma jovem médica de 34 anos!
Onde vamos parar com a segurança, ou melhor, com a insegurança no Rio de Janeiro?
Por favor, autoridades, tenham um olhar diferenciado para o Rio neste momento de Olimpíadas! Nós
precisamos. O Rio está à mercê da sorte. O cidadão carioca anda sem saber como e de que maneira conseguirá voltar para casa. Portanto, eu peço aqui às autoridades do Executivo que olhem para o Rio e adotem uma
resposta enérgica. Vamos ter graves problemas de segurança pública se não for feito nada neste momento.
Aqui fica meu registro de alerta, aguardando uma resposta imediata do Governo do Estado, do Secretário
Beltrame, que tanto fala bem de Unidade de Polícia Pacificadora. A UPP, na verdade, espalhou a bandidagem no
Rio. É o que está acontecendo lá. Nós não vemos segurança nenhuma no Estado, em especial na nossa Capital.
Por favor, vejam com muita seriedade esse assunto! Depois não reclamem dos problemas que poderemos ter nas nossas Olimpíadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ivan Valente, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL, pelo tempo de 3 minutos, mais 3 minutos das breves comunicações, totalizando 6 minutos.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem e como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a bancada do PSOL está dando entrada, neste momento, a um requerimento de informações dirigido ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima,
sobre a reunião ocorrida entre o Presidente interino Michel Temer e Eduardo Cunha, ocorrida na residência
oficial do Sr. Presidente da República, chamada Palácio do Jaburu.
Nós, debaixo do noticiário da imprensa, estamos questionando uma reunião que foi clandestina. Em primeiro
lugar, ela não constava da agenda presidencial. Em segundo lugar, o Sr. Eduardo Cunha negou a existência da
reunião, só que a Presidência confirmou o encontro. (Riso.) É engraçado, a Presidência confirmou esse encontro.
Nós queremos saber, no requerimento de informações, se essa reunião ocorreu mesmo. Nós queremos
uma resposta ostensiva da Presidência sobre se esse encontro ocorreu e se ele estava previsto na agenda oficial do Presidente interino. Em caso afirmativo, por que razão houve a reunião? Qual o objetivo do encontro?
Quais foram os assuntos tratados? Essa é uma questão-chave.
Também queremos saber se o Presidente interino está ciente de que o Sr. Eduardo Cunha, por decisão
unânime do Supremo Tribunal Federal, foi afastado do cargo de Deputado Federal e da Presidência desta Casa.
E ainda queremos saber da Presidência da República se ele sabe que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
desta Casa já aprovou o pedido de cassação do Deputado Eduardo Cunha por 11 votos a 9.
É óbvio, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que o encontro entre o Presidente golpista interino, Michel Temer, e o Eduardo Cunha, aquele que manobra, manipula, intimida de todas as formas e pode ter a sua
prisão decretada a qualquer momento pelo Supremo Tribunal Federal, possivelmente teve um objetivo. E uma
pergunta fica no ar: “O que a Presidência pode fazer para me salvar da cassação e da prisão?”
É disso que se trata. O Sr. Eduardo Cunha já deveria ter sido preso há muito tempo, não só afastado desta
Casa. Mas ele continua manipulando aqui na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania com recursos
e continua operando em grande estilo junto aos seus aliados.
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Mas o pior de tudo são as respostas do Presidente interino. Quando consultado sobre Eduardo Cunha
pelo jornalista Roberto D’Avila, da GloboNews, respondeu que Eduardo Cunha era um grande batalhador político e jurídico. Vejam, ele não respondeu se o Eduardo Cunha poderia ser cassado ou não, se merecia sê‑lo,
se rigorosamente as acusações contra Cunha são verdadeiras ou não. Posteriormente, também declarou que
recebe quem ele quiser, e ele recebe a todos.
É óbvio que o que está por trás disso é uma relação em que o nome do Presidente da República já apareceu em pelo menos três ocasiões como acusado direto, a começar pelo Sérgio Machado e, agora, posteriormente, por outra denúncia. Evidentemente, Eduardo Cunha conhece a cúpula inteira do PMDB. O Presidente
interino esteve por 15 anos na Presidência do PMDB, e há toda essa acusação, vinda de vários delatores premiados. Agora mesmo, surgiu uma nova aí contra Renan, Jucá, até Eduardo Braga, etc. Todo o dia surge uma
nova denúncia. É óbvio que a Presidência da República vai dizer que não tem nada a ver com isso. O Presidente interino inclusive responde: “Se eu tivesse alguma coisa a ver com a corrupção, eu não poderia exercer o cargo
de Presidente da República”. Ou seja, é o cargo de Presidente que lhe dá a imunidade e a impunidade também!
Então, Sr. Presidente, é óbvio que nós queremos, com esse requerimento, uma resposta formal da Presidência da República. Se houve esse encontro, para que houve esse encontro? O que foi tratado nesse encontro? Por que Eduardo Cunha mentiu sobre o encontro? Evidentemente porque eles sabem que está chegando
ao fim o processo contra Cunha. Isso não vai durar nem mais 20 dias. É possível que ele seja cassado, se ele
não for preso antes.
Mas o que acontece com o Presidente da República, que lhe dá proteção, que tem medo de Eduardo
Cunha? Essa é a palavra. É o medo, o pânico de que Eduardo Cunha caia delatando, caia falando o que sabe.
Ele derruba o Governo, e todos nós sabemos disso.
A imprensa e o povo brasileiro sabem que um corrupto dirigiu esta Câmara dos Deputados por mais de
1 ano, quase 1 ano e meio. E houve muita conivência nesta Casa com ele, mas não do PSOL. O PSOL não foi
conivente em nenhum momento.
Abaixo Eduardo Cunha e Temer!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Ivan Valente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra à Deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia.
V.Exa. dispõe de 1 minuto.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, peço que
seja dada publicação a dois pronunciamentos no Jornal da Câmara e no programa A Voz do Brasil.
Um dos pronunciamentos que faço é sobre a extinção do Programa Ciência sem Fronteiras, que entre
2011 e 2014 concedeu 101 mil bolsas de estudos no exterior. A meta do Governo Dilma era garantir a ida de
mais 100 mil alunos para até 2018. Em uma de suas vertentes, houve a extinção de novas bolsas e a suspensão
das bolsas em andamento.
Essa é uma decisão monocrática do Sr. Ministro temporário da Educação do Governo do golpe. Nós contestamos e protestamos de maneira veemente, porque o estudante de doutorado tem um contrato de 4 anos
com o Governo e tem o dever de enviar relatório anual.
O outro pronunciamento, Sr. Presidente, é meu protesto contra o tratamento dado pelo Ministro da Saúde aos farmacêuticos brasileiros desrespeitoso, descredenciando esse milenar ofício. O Ministro transitório do
Governo do golpe, Sr. Ricardo Barros, trata na mesma horizontalidade os médicos cubanos, os farmacêuticos
e as benzedeiras.
Eu protesto veementemente contra sua posição. Minhas homenagens aos médicos cubanos que dão
sustentação aos médicos brasileiros e vão aonde eles não podem ir. O Programa Mais Médicos tem 98% de
médicos brasileiros. As benzedeiras são as garantidoras originais da tradição da cura pelas nossas ervas, etc. e
têm papel importante no Norte. O farmacêutico é um profissional que estuda 5 anos na universidade. Portanto, tem que ser respeitado.
O Ministro precisa conhecer o fazer de cada profissional de saúde.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputada Alice Portugal.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em mais um golpe contra a educação, o Governo golpista de Michel
Temer anuncia o cancelamento das renovações de bolsas do Programa Ciência sem Fronteiras. Seu Ministro da
Educação, eu não sei se seguindo conselhos de Alexandre Frota e congêneres, deixa clara a intenção do MEC
de acabar com o programa, que já levou mais de 100 mil universitários para um rico intercâmbio educacional
e cultural com os mais diversos países do mundo.
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Entre os anos de 2011 e 2014, o Programa Ciência sem Fronteiras concedeu 101 mil bolsas de estudo no
exterior. A meta do Governo Dilma era enviar mais 100 mil até 2018.
Embora o MEC garanta que os atuais bolsistas não serão afetados, há meses a CAPES não tem respondido ou tem negado pedidos de renovação de bolsas do programa Ciências sem Fronteiras.
Estudantes de doutorado pleno no exterior do programa federal de intercâmbio Ciência sem Fronteiras
estão enfrentando problemas para renovar a concessão de suas bolsas, o que já tem deixado alguns deles sem
dinheiro ou em situação ilegal no país em que estudam.
Segundo reportagem assinada por Sabine Righetti na Folha de S.Paulo, quatro doutorandos que estudam no Reino Unido, Holanda e Itália tiveram a bolsa mensal interrompida por prazo indefinido, após parecer
negativo da CAPES, a agência federal que participa do programa, através do Ministério da Educação.
O estudante de doutorado tem um contrato de 4 anos com o governo e tem o dever de enviar relatório
de desempenho anualmente para renovar sua bolsa. No caso desses alunos, a CAPES considerou insuficiente
o relatório. Um dos doutorandos diz que sua bolsa foi indeferida com um parecer de três linhas, que dizia que
seu relatório estava redundante. Ele diz que enviou diversos documentos à CAPES pedindo a reconsideração
do parecer, incluindo carta do seu orientador europeu, mas não obteve resposta.
O temor é de que o Governo estaria cortando bolsas para reduzir custos. No Reino Unido, onde estudam
504 bolsistas de doutorado pleno, o investimento mensal com cada estudante é de que quase R$ 8 mil mensais
em cidades consideradas de alto custo. Em nota, a CAPES diz que não há cortes e que a renovação das bolsas
não é automática.
A Associação Nacional de Pós-Graduandos – ANPG afirmou nesta segunda-feira, 27, que bolsistas de
doutorado pelo programa Ciência sem Fronteiras – CSF relatam, de diferentes países, problemas na renovação
de suas bolsas. De acordo com os estudantes, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES tem deixado de responder ou negado as solicitações de renovação.
Ciente da importância do Programa Ciência sem Fronteiras, eu manifesto minha indignação com a decisão do Governo golpista de acabar com o programa, desmontando-o aos poucos e deixando na incerteza
milhares de jovens estudantes que residem no exterior.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em recente evento realizado na cidade de Ponta Grossa, interior
do Paraná, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, assegurou que sua Pasta vai priorizar os médicos brasileiros na
renovação dos contratos do Programa Mais Médicos. Em seguida, soltou esta pérola: “Se tiver algum ponto em
que médicos brasileiros não queiram ir, teremos lá um médico cubano. É melhor ter um médico cubano do que um
farmacêutico ou uma benzedeira.”
Trata-se de uma frase que retrata a mais completa incompatibilidade do Ministro com o cargo para o
qual foi nomeado pelo Presidente golpista, demonstra que desconhece que saúde exige abordagem multidisciplinar e que não sabe como funciona o nosso sistema de saúde.
Para piorar, refere-se pejorativamente aos médicos cubanos, aos farmacêuticos e às “benzedeiras”, revelando ignorância, preconceito, desrespeito e desconsideração.
Em seu despreparo, o Ministro Ricardo Ramos confunde os profissionais que trabalham numa farmácia.
Nem todo mundo atrás dos balcões é farmacêutico, profissão que exige curso universitário com duração média de 5 anos e registro nos Conselhos Regionais de Farmácia.
Também é lamentável que um Ministro da Saúde desconheça como funciona o sistema de saúde brasileiro e ignore que não exista hierarquia entre suas diferentes classes profissionais. Pior ainda, é um completo
absurdo que o Ministro da Saúde não conheça conceitos básicos e não entenda o papel e a importância do
farmacêutico para o sistema de saúde do País.
Por outro lado, ao incluir as benzedeiras, mostra o seu menosprezo com a nossa cultura popular. Mexe
ainda com a fé alheia. Muitos que benzem, homens e mulheres, são portadores de uma cultura centenária, atávica, assim como os indígenas. São verdadeiras enciclopédias de plantas medicinais. Por meio da cultura oral,
eles vão passando, através das gerações, os seus conhecimentos, inclusive para cientistas. Em vários lugares,
eles são a única opção de cuidado.
As declarações do Ministro Ricardo Barros, somadas aos seus atos à frente do Ministério da Saúde, são
claros indicativos de que ele não está apto a ocupar cargo de tamanha relevância, que exige, além de ponderação, um mínimo conhecimento da Pasta que ocupa e dos assuntos que lhe são afeitos.
Como farmacêutica e profissional de saúde repudio as declarações do Ministro da Saúde e me solidarizo com os profissionais de farmácia de todo o País, com os médicos cubanos que estão prestando um serviço
humanitário nos mais distantes locais de nosso País e com o que o Ministro chamou pejorativamente de “benzedeiras”, pessoas que utilizam seus conhecimentos adquiridos ao longo de gerações para suprir a carência de
profissionais de saúde nos lugares mais ermos.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Zé Silva, para uma Comunicação de Liderança, pelo Solidariedade, e para uma breve comunicação.
V.Exa. tem 7 minutos.
O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Pela ordem e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu peço que
seja dada publicidade a este pronunciamento no programa A Voz do Brasil e no Jornal da Câmara.
Sras. e Srs. Parlamentares, eu iniciei meu pé na estrada no norte de Minas Gerais em Montalvânia, com o
Superintendente do DNIT no Estado. Reunimos lideranças daquele e dos Municípios vizinhos, especialmente
de Juvenília, para falar da conclusão de obra tão importante e sonhada pela população há muitas décadas, a
conclusão da BR-135, que liga o Distrito de Monterrey à sede, Montalvânia, com 18 quilômetros, obra de 22
milhões. O recurso estava garantido, mas foi suprimido do Orçamento. Felizmente, conseguimos que fosse de
novo priorizado. O Superintendente do DNIT esteve lá e viu a situação caótica desse trecho da estrada e até o fim
de julho, ele vai dar a ordem de serviço para a retomada das obras até a sua conclusão, antes do fim deste ano.
Depois tive a alegria e a satisfação de ir a Juramento. Estive com o Prefeito Wendel Pereira, com Vereadores e lideranças do Município para inaugurar uma unidade básica de saúde, uma das obras mais importantes, com investimento de nossa ação, por meio de emenda parlamentar. Isso vai dar cidadania às pessoas que
precisarem tratar da saúde. Essa unidade básica de saúde é uma das mais modernas e bem feitas que já visitei
em todos os Municípios de Minas Gerais.
Está de parabéns toda a população de Juramento, seus Vereadores, o Prefeito Wendel e toda equipe. Nas
pessoas do Prefeito Wendel e da Secretária de Saúde, Tatiane, quero cumprimentar toda a população. Tive a
alegria e a satisfação de compartilhar um dos momentos mais felizes daquele povo ao inaugurar a mais moderna unidade de saúde do Município.
Enquanto em muitas cidades as pessoas sofrem, padecem nas filas por falta de conclusão de obras, realizadas especialmente com recursos do Governo Federal, em Juramento está o exemplo de que é possível fazer
uma gestão transparente, com qualidade e eficiência. Isso beneficia toda a população.
Depois cruzei o norte de Minas para o leste, para Jequitinhonha, para Sabinópolis. Especialmente a juventude e a agricultura familiar da cidade precisam muito de apoio no sentido de ter programas voltados a
políticas públicas.
Lá estavam presentes também os Vereadores Maurício Maia, de Diamantina, e Danilo e Vitor, de Alvorada
de Minas, para discutir o apoio necessário à agricultura familiar, às eleições municipais, aos pré-candidatos a
Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos, num momento muito estratégico da vida democrática brasileira. Tivemos
em Sabinópolis um momento de reflexão. Eu quero agradecer a todos.
Em Guanhães recebemos uma grande comitiva de Teófilo Otoni. Lá foi lançada a pré-candidatura da Vereadora Luíza, uma jovem empreendedora. Estivemos com muitas lideranças do setor empresarial, da agricultura
familiar, da educação, da saúde. Foi um momento muito especial para refletirmos a importância de Guanhães,
cidade que polariza todo o desenvolvimento da região.
Em seguida, fomos a Itamarandiba, onde pude participar de um dos momentos mais marcantes da juventude, que resolve sair não do velho, mas do antigo para o moderno, para o empreendedorismo.
No Diretório Municipal do Solidariedade, estivemos com lideranças da agricultura familiar, sindicalistas,
trabalhadores. Recebemos uma grande comitiva, liderada por D. Lia e por Zé Maria, da cidade de José Gonçalves
de Minas. Estava presente também uma comitiva liderada por Dé e Zé Maria, de Couto de Magalhães de Minas.
Isso nos dá legitimidade e também preparo para chegar a Brasília, apresentar projetos fundamentais e
cumprir nosso compromisso com agricultura familiar, saúde, educação e desenvolvimento sustentável e integral dos Municípios.
Terminei esse final de semana na cidade de Leme do Prado, com Gim e José Branco, que lideravam todas as cidades da região.
Recebemos também uma grande comitiva de Botumirim. Pudemos avaliar as políticas públicas para a
agricultura familiar e a necessidade de revitalização de rios, especialmente no Vale do Jequitinhonha, como o
Rio Araçuaí e o Rio Jequitinhonha e seus afluentes, que precisam muito da nossa ação no Congresso Nacional
e principalmente no Governo, no intuito de conseguirmos programas e projetos fundamentais de revitalização
dos córregos, dos rios. Sem isso, não haverá sustentabilidade nem condição de a agricultura familiar produzir alimentos, pois ela é responsável por 70% dos alimentos que estão todos os dias na mesa dos brasileiros.
Para que o Governo Federal consiga controlar a inflação, é preciso apoiar a agricultura familiar, que representa 55% de todos os alimentos que compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que pode
elevar ou abaixar a inflação.
Eu quero agradecer a cada uma das pessoas que nos recebeu nesse pé na estrada nesse final de semana,
quando lhes levamos nossas informações, nosso mandato, nosso apoio. Ao mesmo tempo, trouxe na bagagem
os sonhos daquelas comunidades, daqueles Municípios, daquelas populações que acreditam na boa política,
aquela que transforma vidas.
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Como disse o grande mineiro Guimarães Rosa, na sua maior obra, Grande Sertão: Veredas, o bem ou o
mal está nas mãos de quem faz. Assim também é a política: ela é boa, mas depende de quem a faz.
Portanto, continuaremos defendendo os interesses da extensão rural e da agricultura familiar, especialmente de Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Zé Silva.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra à Deputada Jozi Araújo, do PTN do Amapá.
V.Exa. tem 1 minuto.
A SRA. JOZI ARAÚJO (Bloco/PTN-AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a Mesa está
muito bem representada por V.Exa., meu amigo querido, por quem tenho estima e apreço.
Sras. e Srs. Deputados, eu quero relatar um caso no setor de energia elétrica do meu Estado, um caos
que estamos vivendo. Não é só caos social, é também caos de irresponsabilidade.
Além do aumento injustificado de tarifas à população, esta semana infelizmente um acidente envolveu
uma vítima, uma criança, porque a Companhia de Eletricidade do Amapá não fez os reparos suficientes em
estragos causados por um vendaval.
Eu quero prestar minha solidariedade aos pais dessa criança, que neste momento está na UTI, correndo
risco de vida, correndo risco de amputar as pernas. Estou indo ao Amapá nesta semana e vou fazer uma visita
a ela.
Quero fazer um apelo às autoridades e ao Ministério Público para que tomem providências para que venham cuidar desse caso. É inadmissível uma companhia ser omissa numa situação que envolve uma criança.
Eu quero dizer da minha indignação neste momento não só pelas vítimas, mas pelo caos social que a
gestão da companhia de eletricidade está gerando no meu Estado.
Vou a fundo nessas questões. Vou chamar as autoridades competentes para, juntos, tomarmos as devidas providências.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Obrigado, Deputada Jozi Araújo.
Eu vou pedir ao programa A Voz do Brasil que dê voz ao seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Convido para fazer uso da palavra o Deputado Eduardo Cury, do
PSDB de São Paulo, pelo tempo de 3 minutos.
O SR. EDUARDO CURY (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presidente Mauro
Pereira, do nosso Rio Grande do Sul, Deputado Sóstenes Cavalcante, que também acompanha esta Mesa, demais colegas Deputados e Deputadas.
Primeiro quero fazer um registro da minha tristeza por mais este dia sem votações em sessão deliberativa.
Ontem estávamos aqui, hoje estamos de novo. Conversei com vários Deputados da Oposição e do Governo e
com Deputados independentes e todos gostariam de trabalhar, de discutir, de votar temas importantes, como
já registrei mais cedo, na última sessão. É uma pena.
Eu faço um pedido: que todos nos esforcemos para que esta Casa possa trabalhar, porque estamos recebendo, somos remunerados pela sociedade, pela população, que espera que todos nós trabalhemos. Espero
que na semana que vem tenhamos mais sorte.
Eu queria registrar um dado importantíssimo que mostra a atual situação econômica das famílias brasileiras: neste ano o leite longa-vida subiu 18% nos primeiros 6 meses, o pó de café subiu 9% e o açúcar cristal
subiu 16%; no ano passado a inflação foi de 10%. Ou seja, nós famílias brasileiras ficamos 10% mais pobres.
Não adianta fazermos um esforço enorme e os sindicatos legitimamente reivindicarem aumento, quando a
inflação come 10% do nosso poder aquisitivo.
Vamos falar a verdade, os índices oficiais de inflação refletem somente parte desse problema. A inflação
real, para grande parte das famílias, não é refletida pelos índices oficiais, uma vez que eles se referem somente a uma parcela da sociedade brasileira. Para a classe média, por exemplo, a inflação com certeza é maior do
que esses 10%.
Deixar a economia chegar ao estágio em que chegou no Governo da Presidente Dilma causou esta situação aos brasileiros. As famílias brasileiras estão ficando mais pobres pela falta de controle da inflação.
Há um segundo dado, os juros do sistema bancário. Os juros de cartão de crédito atingiram 471% em 1
ano. Isso significa que quem estava devendo 100 reais no começo do ano vai pagar em dezembro quase 500
reais. Isso é absolutamente impraticável, acontece por excessiva concentração bancária: há somente três grandes bancos privados e dois grandes bancos públicos no País. Não há competição. As pessoas não têm alternativa, a não ser cair nos mesmos bancos.
Somado a isso, o Governo Dilma, sem controle nenhum, jogou a taxa de juros à estratosfera. Como quebrou as finanças públicas, o que demandou muito dinheiro, precisou emprestar, todos os dias, milhões de reais
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da sociedade brasileira para cobrir o rombo. O rombo das contas públicas faz com que o Governo gaste muito
mais do que arrecada, e ele precisa ir todos os dias ao sistema bancário pegar dinheiro emprestado para cobrir
as contas. Isso faz com que a taxa de juros vá lá para cima, encarecendo a vida de quem sustenta o Governo:
o trabalhador e o empreendedor.
Espero que nós tenhamos consciência e que enxuguemos as gorduras do Governo, para que ele concentre seus objetivos naquilo que é necessário: saúde, educação e segurança pública.
Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Mauro Pereira, nos termos do § 2° 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) – Concedo a palavra ao Deputado Delegado Edson Moreira,
do PR, por 7 minutos.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, atualmente no Brasil vivemos uma situação sui generis. Por que sui generis? A violência vem
cotidianamente tirando o sossego, a tranquilidade da população brasileira: de repente um cidadão está numa
rodovia, passa próximo a um carro-forte, é surpreendido por uma saraivada de balas ponto 30, ponto 50, lança-rojão e perde a vida ou um de seus familiares; de repente um cidadão é atingido na rua por uma bala perdida
e sua vida vai por água abaixo; de repente um cidadão sai de casa, os ladrões encostam um caminhão e levam
tudo, deixam sua família à míngua.
O investimento em educação, de uns tempos para cá, é zero. Um povo culto, num país que investe em
educação, é um povo promissor, que vai produzir. Não temos isso.
Há 13, 14, 15 anos tínhamos um caixa até razoável. De repente ele foi dilapidado por corrupção, por desvios, por mau emprego, por falta de investimentos em educação, saúde, segurança.
O Estado do Rio de Janeiro faliu, não tem dinheiro nem para pagar os varredores de rua – isso é saúde
pública –, e vai sediar as Olimpíadas.
Sr. Presidente, é lamentável a situação que o País vive. O tráfico de drogas reina soberano. O PCC comanda assassinatos de traficantes na fronteira com o Paraguai e em todos os rincões do Brasil, por causa de nossa
lei processual penal acéfala, pífia, pequena.
E nós que deveríamos estar trabalhando, legislando, ficamos aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira sem fazer nada. Para estarmos aqui na segunda-feira, cancelamos diversos compromissos nos Estados –
afinal, o Parlamentar tem que atender as suas bases –, e quando chegamos não há nada.
Agora, o Presidente da Casa – interino, é lógico – convoca para a semana que vem esforço concentrado. Tenho certeza de que também não acontecerá. Ficam fazendo os Deputados de marionetes. Eles não são!
É preciso ter respeito para com os Parlamentares, que não estão à disposição das trapalhadas do Presidente
Waldir Maranhão.
Essa é a herança que o STF nos deixou ao afastar o Presidente que estava aqui. Já que houve abuso da lei,
ele deveria ser cassado de uma vez. Depois, seria declarado vago o cargo, feita eleição e eleito um Presidente
digno para a Câmara dos Deputados – um presidente digno! O Presidente que temos é ruim, não sabe nem a
que veio, está mais perdido do que cego em tiroteio. Se olharmos a Presidência da Casa, veremos um cego no
tiroteio. A verdade é essa. Está muito perdido, não sabe para onde vai, não sabe o que faz.
Assim está o Brasil: sem segurança, sem educação, sem saúde; carece de tudo.
Há uma tremenda herança de interferência – vamos dizer assim – de um Poder em outro. A interferência
está sendo direta. Está havendo desequilíbrio entre os Poderes, que deveriam ser harmônicos e independentes
entre si. Um Poder está interferindo no outro e causando desequilíbrio. Isso é grave. Poderá haver resultados
danosos para o País.
Nós deveríamos, se fosse o caso, convocar uma Constituinte exclusiva para elaborar uma nova Constituição e colocar tudo no seu devido lugar, reequilibrando tudo novamente, como o setor de segurança pública
– e inclusive o da segurança jurídica! Os investimentos no País não existem.
É disso que precisamos, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Saindo de Minas Gerais, vamos à Paraíba, com o Deputado
Manoel Junior, que tem 3 minutos.
O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PMDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, senhores da imprensa, senhores servidores da Casa, venho falar de algo que não gostaria de
comentar.
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Hoje, sem dúvida nenhuma, houve um ato brutal, Deputado Heráclito Fortes, na minha terra natal, a pequenina Pedras de Fogo, na divisa com Pernambuco, cidade de 30 mil habitantes, que se viu sitiada pela força
do poder público. O Prefeito, que ao lado dos seus asseclas constitui uma verdadeira organização criminosa
para assaltar os cofres públicos, sacodiu meia dúzia de capangas, misturados com alguns prestadores de serviços, às vésperas da eleição, para atentar contra Parlamentares.
Os Srs. Vereadores da Casa Antônio Pereira Gomes tiveram suas casas sitiadas hoje de manhã. Durante
a força movida esteve presente o locutor oficial da Prefeitura, além de carros de som pagos pela Prefeitura e
veículos oficiais. Chegaram a quebrar grades das portas e portões das casas dos Vereadores: a Vereadora Maria
José teve o portão de sua casa danificado, o Vereador Rivaldo Melo, Líder da Oposição, teve o seu carro literalmente depredado.
Eu tive que lançar mão daquilo que é, sem dúvida nenhuma, Deputado Luiz Carlos Hauly, razoável. Liguei para o Secretário de Segurança Pública e Comandante da Polícia Militar e lhes disse que, se ocorrer algum
tipo de dano material ou mesmo físico aos Vereadores – oito da Oposição, de um total de onze, além do Presidente da Câmara, que se viu sitiado –, sem dúvida nenhuma eles responderão judicialmente por essa atitude.
Quero, por meio deste pronunciamento, lembrar ao Governador que infelizmente em nosso Estado a insegurança é o mote fundamental. Na Paraíba há 14 anos havia 10.800 homens na Polícia Militar. Hoje apenas 9
mil fazem a proteção de 4 milhões de paraibanos. É por isso que João Pessoa é a terceira cidade mais violenta
do Brasil e a 16ª do planeta, onde mais se matam pessoas de cor.
Eu também não poderia deixar de fazer aqui coro em defesa dos Vereadores da minha cidade, da Casa
Antonio Pereira Gomes Filho. Aviso ao Sr. Governador que qualquer ação movida por essa organização criminosa que toma conta hoje da Prefeitura de Pedras de Fogo será, sem dúvida nenhuma, alvo de denúncia minha
da tribuna desta Casa ao Ministério Público, à Justiça da Paraíba, à Justiça do Brasil. Os Vereadores precisam
continuar sua labuta de legisladores mirins, o que fazem com extremo cuidado e devoção. Se houver alguma
agressão física a algum deles, repito, a culpa, a responsabilidade será do Sr. Governador Ricardo Coutinho.
Foi esse o recado que dei ao Secretário de Segurança Pública e ao Comandante da Polícia Militar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Da Paraíba, vamos ao Estado do Espírito Santo, com o Deputado Givaldo Vieira.
O SR. GIVALDO VIEIRA (PT-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, deixo dois pronunciamentos para serem dados como lidos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Será atendido o pedido de V.Exa., Deputado Givaldo Vieira.
Nós autorizamos a Mesa a fazer a divulgação do seu pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa,
inclusive no programa A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta quarta-feira, 29 de junho, é comemorado em todo o País
o Dia do Pescador. A data é celebrada por ser o dia destinado a São Pedro. Dentre os apóstolos de Jesus, era
o pescador, e escolhido como o padroeiro dessa classe aguerrida, que tem conhecimento profundo sobre a
natureza e traz para nossa mesa um alimento saudável e ingrediente principal de diversos pratos típicos nos
Estados brasileiros, como é no meu querido Espírito Santo: lá o peixe é o carro-chefe da tradicional e deliciosa
moqueca capixaba.
Aliás, preciso contar a vocês uma história de pescador, do pescador brasileiro, tão verdadeira quanto a
luta destes trabalhadores pela subsistência, num cenário de pouca consciência ambiental e de instabilidade
política, a partir de um golpe parlamentar cometido por elitistas que não têm compromisso com o trabalhador, com quem mais precisa.
Falo da história do pescador que hoje sofre com as condições impróprias de trabalho nas águas da
Bacia do Rio Doce, tomadas pela lama de minérios da Samarco. Também destaco a história do pescador que,
embora enfrente enormes adversidades, se agiganta ao se organizar em colônias, associações, federações,
as quais eu faço questão de parabenizar pela atuação incansável em favor dos direitos de cada pescador e
sua família.
Tenho profundo respeito e admiração por essa que é uma das profissões mais antigas do mundo e que
é perpetuada, muitas vezes, de pai para filho. Faço questão de acompanhar o trabalho dos pescadores e de
apoiá-los, sobretudo no meu Estado e no Município onde moro, Serra. Um país como o nosso, um Estado costeiro como o Espírito Santo precisa ter um olhar diferenciado para a pesca, para os pescadores.
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E conquistas obtidas pela categoria com muita luta nos últimos anos nos Governos Lula e Dilma estão
ameaçadas por dois tipos de rejeitos: além de minérios, rejeito político, este, em curso no Brasil, que temos de
denunciar a todo instante, pois este Presidente ilegítimo Temer, junto com seu sócio Eduardo Cunha, querem
retirar direitos dos trabalhadores e beneficiar só quem já tem muito: os grandes empresários do País, que bancaram o golpe.
Um setor tão estratégico como a pesca já está prejudicado, mas não vamos permitir que a situação piore.
Por isso, renovei apoio aos pescadores em representativo seminário promovido na Serra, liderado por Nego
da Pesca, Presidente da Federação das Associações de Pescadores Profissionais, Artesanais e Aquicultores do
Espírito Santo – FAPAES. Foi um evento que apontou caminhos alternativos para a categoria.
Eles buscam soluções, sobretudo para a Serra, onde uma possível salinização da Lagoa Juara tem matado centenas de tilápias, inviabilizando a piscicultura, rica fonte de renda local. Buscam soluções também para
quem foi prejudicado pelo rompimento da Barragem de Mariana, que acabou com a vida no Rio Doce.
Reafirmo, estou à disposição dos pescadores para, juntos, articularmos soluções para questões que hoje
entravam condições favoráveis ao trabalho e à qualidade de vida de quem vive e sustenta sua família a partir
da pesca.
Salvem os pescadores brasileiros! Viva a pesca do Brasil!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu quero congratular o Prefeito e o Vice-Prefeito de Baixo Guandu,
Neto Barros e Eloy Avelino, cidade do noroeste capixaba, por estarem transformando para melhor o Município
nesses 3 anos e meio de gestão. É desenvolvimento com geração de empregos e renda num cenário de baixa
arrecadação das Prefeituras.
Com sua equipe, eles promovem o maior plano de urbanização que a cidade já viu. Serão mais de 105
metros quadrados em obras de pavimentação de ruas concluídas na sede e em distritos até o final deste ano.
Ao todo, já são 93 obras e trechos de ruas pavimentadas no Município. Muitos dos recursos são de origem do
Governo Federal, da Presidenta legítima Dilma, e de recursos próprios da Prefeitura.
A nova sede da Prefeitura está com obra em pleno vapor e a agricultura familiar está cada vez mais fortalecida. Quando a cidade mais precisou, por conta da chegada dos rejeitos da Samarco, um Prefeito arrojado e responsável gritou e lutou pela normalidade da vida dos moradores e contra os prejuízos causados pela
empresa. São ações e obras que pude acompanhar junto com o Prefeito Neto em minhas visitas à cidade, sobretudo nesta época de desastre ambiental. E tenho trabalhado firme por mais verbas para melhorar a infraestrutura de Baixo Guandu.
Além de construções, como a Unidade Básica de Saúde de Sapucaia, inaugurada na última semana, e a
de Rosário II, que logo vai ser entregue, a gestão reduziu em 40% o número de homicídios desde que Neto e
Eloy assumiram. Há, portanto, uma preocupação principalmente em cuidar bem do povo do Guandu.
E é motivo de alegria ainda maior saber que será inaugurado nesta sexta-feira, 1º de julho, posto policial
no Bairro Rosário I, construído com recursos próprios.
Nesta oportunidade, reafirmo meu compromisso com os guanduenses de continuar a apoiá-los, sempre
junto ao Prefeito Neto e ao Vice Eloy, para promovermos mais mudanças no Município, tanto para as famílias
da cidade quanto para as famílias do campo, olhando e cuidando de quem mais precisa.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Vai-se passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Padre João, pelo PT, que terá o tempo acrescido de 5 minutos.
O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Informo a V.Exa. que estou dividindo o tempo destinado às Comunicações Parlamentares com a Deputada Maria do Rosário.
Sras. e Srs. Deputados, eu queria socializar com os colegas a agenda que cumprimos nesse final de semana.
Primeiro, foi muito importante, no dia 25 de junho, sábado, a reunião do conselho político deliberativo
que nós temos. Temos 14 regionais do mandato em Minas Gerais, dois conselheiros titulares e dois suplentes
de cada regional. A reunião foi durante todo o sábado, quando deliberamos sobre ações importantes que tenho a cumprir na condição de Deputado, uma vez que o conselho é deliberativo.
Ao fazer este agradecimento aos nossos conselheiros, estendo em homenagem póstuma a ex-conselheira
Andreia, de Viçosa, uma jovem militante estudantil, de pouco mais de 20 anos, que faleceu. Deixo aqui nossa
gratidão à Deinha e nosso apelo ao Pai Eterno no reconhecimento de toda a sua luta para a construção de um
Brasil melhor. Que Ele acolha na vida eterna nossa querida Andreia.
No domingo pudemos ir a Laranjal, onde visitamos um projeto de reativação econômica dos atingidos
por barragem, tanto de produção de peixes quanto de produção de mudas. Deixo minha saudação à cooperativa e à associação de Laranjal pelo belíssimo trabalho. Isso é muito importante.
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Temos que redobrar nossos cuidados para viabilizar o uso de águas da União. Que bom seria se em todas
as hidrelétricas pudéssemos retomar as lâminas de água para a produção de peixe, também em homenagem
a São Pedro e aos pescadores. Nós devemos políticas e programas para os pescadores.
Tivemos também reunião com as lideranças políticas e fizemos uma visita ao hospital de Laranjal.
Tivemos uma agenda importante com a nossa Vice-Prefeita de Miradouro, Gilsilene, pré-candidata à
Prefeita, que vem desenvolvendo com seu esposo um excelente trabalho no Município não só na área de esporte. Entregamos lá um trator, um forte apoio à agricultura familiar. Com isso, expressamos nossa gratidão e
compromisso com aquele povo.
Em Muriaé, no dia 26, tivemos uma reunião com lideranças do Partido dos Trabalhadores para discutir o
projeto municipal para a cidade. Ainda lá, ontem, na segunda-feira, com nosso ex-colega, Deputado Lael Varella, e nosso colega, Deputado Misael Varella, visitamos a Fundação Cristiano Varella e o Hospital do Câncer
de Muriaé e estabelecemos uma parceria de trabalho a fim de fazer a rastreabilidade do paciente: como foi sua
vida, se lutou nas lavouras de café. Existem pesquisas que mostram nexo entre agrotóxico e câncer.
Quero agradecer a recepção ao colega Misael Varella e ao ex-colega Lael Varella, com quem pude almoçar, e parabenizá-los pelo trabalho do Hospital do Câncer, que dá atendimento de Primeiro Mundo. Sua equipe
está de parabéns pelo serviço prestado a toda a região. Muitos Municípios levam pacientes para o Hospital do
Câncer, mantido pela Fundação Cristiano Varella. Aqui fica nossa gratidão e reconhecimento.
Ainda ontem tivemos uma agenda na Universidade Federal de Viçosa. Há uma preocupação com programas, sobretudo com o PROEXT – Programa de Extensão Universitária, porque não temos ainda nenhum edital
para a continuidade da extensão, fundamental para as mais diversas áreas. Queremos nos reunir com o MEC
para conseguir a garantia de que o golpe não atingirá programa tão importante, embora saibamos que já vem
interrompendo diversos deles, até mesmo na linha de direitos humanos, que garante vida ao povo que está
ameaçado. Então, vamos lutar para que se tenham o quanto antes os editais para a continuidade do PROEXT.
Ainda ontem tivemos reunião com Sávio, Vereador de Viçosa. Encerramos a noite com a reinauguração
da Casa São José, uma casa de formação, na cidade, em São José do Triunfo, comunidade conhecida por Fundão. Parabenizo suas lideranças – padres, lideranças comunitárias –, os amigos da Casa São José pela reestruturação desse espaço de formação importante.
Encerro, Sr. Presidente, externando nossa preocupação que já destaquei desta tribuna. Todas as instituições são muito importantes para a democracia e para o País, mas muito nos preocupa quando setores do Judiciário e da Polícia Federal tomam partido. As delações têm um peso e uma validade quando ao Partido dos
Trabalhadores, mas não têm sentido quando são a PMDB, PP, PSDB – não vão a fundo, não há ninguém preso.
Qualquer rumor sobre uma liderança do PT leva à prisão e a depoimento forçado. Alguns delegados da Polícia
Federal mostram descaradamente que têm partido.
Nós temos Deputados que eram traficantes. Há o caso do helicóptero em Minas Gerais e no Espírito Santo com meia tonelada de pasta de cocaína. O Deputado agora é Secretário Nacional de Futebol, do Ministério
do Esporte. Parece que Temer fez uma coleção de pilantras que vieram prejudicando o País e agora os coloca
no cargo de Ministro ou Secretário.
É preocupante para nossa democracia quando o segmento do Estado que tem que resguardar a Constituição assume partido.
Sr. Presidente, externo esta nossa preocupação. O partido político é o principal instrumento na democracia – principal instrumento na democracia! –, mas vale para o Legislativo e para o Executivo, e não para o
Judiciário – não vale para o Judiciário! O Judiciário tem que ser para o povo garantia de justiça, tem que fazer
valer os direitos dos cidadãos, os direitos políticos. Quando ele assume um lado, é preocupante.
O diálogo do Senador Romero Jucá deixa muito claro que alguns Ministros vêm construindo o golpe.
Cabe a eles esclarecerem à sociedade brasileira quem participou ou não desse diálogo com o Senador Jucá,
quando ele dizia que tinha que interromper a Operação Lava-Jato.
O SR. VITOR VALIM – Sr. Presidente, onde estão os três últimos tesoureiros do PT? Atrás das grades.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Por favor, vamos respeitar o Deputado que saiu da tribuna.
Depois eu concedo a palavra a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Concedo a palavra à Deputada Raquel Muniz, de Minas Gerais, por 1 minuto.
A SRA. RAQUEL MUNIZ (PSD-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Gilberto Nascimento, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer um convite, que solicito seja registrado nos meios de comunicação
da Casa, para a Exposição Agropecuária de Montes Claros, que vai se realizar a partir de 2 de julho. Será uma
semana inteira de shows, com muitos eventos.
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Neste momento difícil para o País, vamos realizar a maior exposição agropecuária de Montes Claros,
com a participação do sindicato rural, da sociedade rural, da Prefeitura Municipal, graças ao planejamento do
Prefeito Ruy Muniz.
Queremos também fazer um importante convite. No aniversário de Montes Claros, em 3 de julho, será
entregue nossa maior comenda a cidadãos que contribuem para o desenvolvimento da cidade, entre eles, o
Padre Henrique Munhoz, que muito contribui para a retirada de crianças e jovens da marginalidade. Completa
50 anos em Montes Claros esse grande espanhol, que contribui para o bem da nossa cidade e de todo o norte
do Estado. Vamos participar da entrega dessa importante comenda a vários agraciados.
Vamos participar ainda de um evento importante: a entrega da maior comenda da Câmara Municipal,
a Medalha Ivan José Lopes, que foi um grande Vereador, também, pelo transcurso dos 50 anos, ao Padre Henrique em Montes Claros, esse grande homem, que contribui para o progresso de toda a região, já que Montes
Claros é a capital do norte de Minas.
Sr. Presidente, quero registrar todo o planejamento do Prefeito Ruy Muniz para que a nossa cidade possa
ter responsabilidade fiscal e social. É muito importante lembrar que neste momento de dificuldade estamos
conseguindo custear, desde o início do mandato, a folha de pagamento dentro do próprio mês. Há uma preocupação agora, nesta transição, de conseguir fazer isso. Mas temos certeza de que o nosso Secretário Adão
Pacheco e toda a equipe de Secretários Municipais de Montes Claros sabem da responsabilidade que é comandar a capital do norte de Minas.
Temos certeza também de que, com o nosso trabalho na Câmara Federal, através das nossas emendas,
da nossa articulação com os diversos Ministérios aqui em Brasília, temos contribuído para que a nossa cidade
possa crescer cada vez mais.
Encerro, esperando ver o Brasil inteiro participar da Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros
e da entrega da comenda ao nosso querido Padre Henrique, que tanto contribui para o progresso da nossa
cidade e região.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – De Minas Gerais, antes de ir ao Rio Grande do Sul, vamos dar
uma parada no Espírito Santo, para ouvir o Deputado Givaldo Vieira, por 1 minuto.
O SR. GIVALDO VIEIRA (PT-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero congratular
o Prefeito Neto Barros e seu Vice, Eloy Avelino, de Baixo Guandu, no Espírito Santo, pelo trabalho nesses 3 anos
e meio de gestão.
Com sua equipe, eles promoveram o maior plano de urbanização que a cidade já viu. Serão mais de 105
mil metros quadrados em obras de pavimentação, e muitas com recursos próprios.
A nova sede da Prefeitura está com obra em pleno vapor. Quando a cidade mais precisou, por conta da
chegada dos rejeitos da Samarco, um prefeito arrojado e responsável gritou e lutou pela normalidade da vida
dos moradores.
Além de construções como a Unidade Básica de Saúde de Sapucaia, inaugurada na última semana, e a
de Rosário II, que em breve será entregue, o Prefeito reduziu em 40% o número de homicídios. Sexta-feira, 1º
de julho, será inaugurado o posto policial no bairro Rosário I, construído com recursos próprios.
Reafirmo, então, o meu compromisso com os guanduenses de cuidar de quem mais precisa.
Sr. Presidente, solicito que o meu discurso seja dado como lido e divulgado no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Deputado Givaldo Vieira, atendendo ao pedido de V.Exa.,
solicitamos que se dê divulgação do seu pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa, inclusive no
programa A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero congratular o Prefeito Neto Barros e seu Vice, Eloy Avelino,
de Baixo Guandu, no noroeste capixaba, por estarem transformando para melhor o Município nestes 3 anos
e meio de gestão. Há desenvolvimento com geração de empregos e renda num cenário de baixa arrecadação
das prefeituras.
Com sua equipe, eles promovem o maior plano de urbanização que a cidade já viu. Serão mais de 105
mil metros quadrados em obras concluídas de pavimentação de ruas na sede e em distritos até o final deste
ano. Ao todo, já são 93 obras e trechos de ruas pavimentadas no Município, e muitos dos recursos são de origem do Governo Federal, da legítima Presidenta Dilma, e da Prefeitura.
A nova sede da Prefeitura está com a obra em pleno vapor e a agricultura familiar está cada vez mais
fortalecida. Quando a cidade mais precisou, por conta da chegada dos rejeitos da Samarco, um prefeito arro-
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jado e responsável gritou e lutou pela normalidade da vida dos moradores e contra os prejuízos causados pela
empresa. Pude acompanhar ações e obras junto com o Prefeito Neto em minhas visitas à cidade, sobretudo
nessa época do desastre ambiental, e tenho trabalhado firme por mais verbas para melhorar a infraestrutura
de Baixo Guandu.
Além de construções, como a Unidade Básica de Saúde de Sapucaia, inaugurada na última semana, e a
de Rosário II, que logo vai ser entregue, a gestão reduziu em 40% o número de homicídios desde que Neto e
Eloy assumiram a administração. Há, portanto, uma preocupação principalmente em cuidar bem do povo do
Guandu. E é motivo de alegria ainda maior para mim saber que será inaugurado nesta sexta-feira, 1º de julho,
o posto policial no bairro Rosário I, construído com recursos próprios.
Nesta oportunidade, reafirmo o meu compromisso com os guanduenses de continuar a apoiá-los, sempre
junto ao Prefeito Neto e ao Vice Eloy, a fim de promover mais mudanças no Município, tanto para as famílias
da cidade quanto do campo, olhando e cuidando de quem mais precisa.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Vamos ao Rio Grande do Sul, com a Deputada Maria do Rosário, que falará, com base no art. 90 do Regimento Interno, nas Comunicações Parlamentares, pelo PT.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu
me inscrevi com o objetivo de propor ao Brasil e destacar uma legislação que tramita nesta Casa, que me honra
ter apresentado como proposta e que foi construída com a sociedade civil para o enfrentamento dos crimes
de ódio e intolerância. Eu falo do Projeto de Lei nº 7.582, de 2014, que tipifica os crimes de ódio e intolerância
e cria mecanismos para coibi-los.
Esse projeto de lei foi pensado por uma série de instituições, pensado sobretudo para aqueles brasileiros
e brasileiras que sofrem violência por terem uma orientação sexual diversa daquela que sempre foi considerada
como referência, para aquelas pessoas que sofrem violência por serem homossexuais. Eu tenho certeza de que
ninguém, independentemente da sua religiosidade, da sua origem, defende que um ser humano sofra violência.
Proponho que o Projeto de Lei nº 7.582, de 2014, seja aprovado, porque no Brasil a população dessa comunidade, as pessoas que vivenciam uma identidade, uma orientação sexual LGBT não têm qualquer legislação onde estejam citadas como protegidas.
É verdade que a Constituição Federal, a sábia Constituição de 1988, estabeleceu um princípio de igualdade
entre todos os seres humanos, entre todos os cidadãos. Mas é verdade também que é uma conquista de cada
segmento, especialmente os vulneráveis. Nós mulheres conquistamos a Lei Maria da Penha, que é tão importante, tão relevante. Nós conquistamos, no enfrentamento ao racismo, uma lei específica, que tem promovido
uma mudança cultural no nosso País, porque as pessoas reconhecem que o racismo é um crime, e um crime
inafiançável. Nós sabemos hoje – e existe também a proteção aos idosos e à infância – que essas prioridades deveriam ser destacadas, e o foram pelo Parlamento, porque se tratava de segmentos especialmente vulneráveis.
Pois bem, Sras. e Srs. Deputados, no mundo contemporâneo a intolerância, de todas as formas, tem feito
vítimas pelo simples fato de as pessoas terem uma orientação sexual, sendo homossexual. Hoje, 28 de junho,
é o dia em que a consciência desta questão chegou ao âmbito das Nações Unidas, a esfera internacional, que
pede aos países, às nações, que percebam a importância de legislações específicas para a proteção de direitos.
Como percebi ao longo do meu tempo de mandato, muitas vezes houve dificuldade de aprovar uma
legislação específica que tratasse exclusivamente da comunidade LGBT, mas, para não desistir também desta
causa e oferecer a esta parcela populacional os mesmos direitos de não serem atingidos pela violência que
outros segmentos têm, procurei estabelecer uma lei que dialoga com outros segmentos também, e que não
diminui o tema quando falamos da comunidade LGBT.
Por isso, Deputado Heráclito Fortes, o Projeto de Lei nº 7.582, de 2014, tem como objetivo tratar dos crimes de ódio e intolerância diante daquele que é agredido por ser uma pessoa lésbica, gay, transexual, enfim,
uma pessoa homossexual. Ao mesmo tempo, esse projeto de lei trata de outros segmentos: daqueles que são
discriminados, ofendidos, que são machucados, atacados pelo ódio, por conta da sua deficiência, por conta da
idade, por conta de viverem nas ruas – pessoas em situação de rua –, por serem refugiados, por serem moradores de um bairro periférico, por serem deslocados internos, por ser alguém do Nordeste no Sul, ou alguém
do Sul no Nordeste.
Procurei produzir um projeto de lei que abarca aqueles segmentos que são atingidos por discriminações
e ódios, que às vezes chegam às vias do homicídio, do assassinato, e que não se trata de um crime qualquer,
mas de um crime de ódio. Atuo nessa legislação de forma a trazer para a legislação nacional como são previstos
os aspectos pelas Nações Unidas. O que é um deslocado interno? Quem é um refugiado? Quem é alguém que
é homossexual, que é lésbica? Quem é este ser humano que professa um credo, uma religião, uma fé, e que
não pode ser discriminado por qualquer que seja sua religiosidade? Este projeto, então, que fizemos pensando na comunidade LGBT, procura atender a todos esses segmentos, por um simples fato: todos são humanos.
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No dia 28 de junho quero pedir a aprovação dessa matéria, do Projeto de Lei 7.582, de 2014, que não
me pertence, mas pertence ao Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, às entidades, aos movimentos daqueles que não aceitam
os crimes de ódio e de intolerância e que sabem que todos somos brasileiros e seres humanos, igualmente.
Sr. Presidente, por último, quero dizer que, amanhã pela manhã, aqui no Plenário Ulysses Guimarães,
será realizada uma Comissão Geral sobre os crimes de estupro. Eu aguardo com muita ansiedade e vontade a
possibilidade de contar com minhas colegas – a Deputada Rosangela Gomes está à Mesa, a Deputada Soraya
Santos há pouco estava aqui.
Srs. Parlamentares, mesmo que a Câmara esteja em uma semana atípica, manteremos essa Comissão
Geral e discutiremos sobre crimes de estupro, prevenção e atendimento às vítimas.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Do Rio Grande do Sul, agora vamos para o Piauí, com o Deputado Heráclito Fortes.
Mas, antes, vamos passar rapidamente pelo Estado do Acre, para ouvir por 1 minuto o Deputado Leo
de Brito.
O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu quero, aqui, dar como lidos dois pronunciamentos de minha autoria.
Em um deles parabenizo o Prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, pela ordem de serviço que determina o asfaltamento do novo anel viário que vai ligar os bairros Floresta Sul e Calafate, mais uma grande obra
para o trânsito de Rio Branco.
No outro, faço uma menção especial aos últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, pois o Acre é o quinto Estado com melhor saldo de empregos formais no mês de maio, perdendo apenas para Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Foram mais de 2 mil admissões
contabilizadas. Então, quero destacar aqui a presença forte dos setores da agropecuária, comércio, construção
civil e indústria.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que os meus pronunciamentos sejam divulgados pelo programa A Voz do
Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – O.k., Deputado. Atendendo ao pedido de V.Exa., nós solicitaremos à Mesa que dê divulgação a seus pronunciamentos.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma grande obra urbanística deve beneficiar a população de Rio
Branco, Capital do Acre. Trata-se da construção de um anel viário que vai interligar o bairro Floresta Sul ao Calafate, duas das mais populosas regiões da capital. A obra vai passar pela Via Verde. Ela representa 1.630 metros
de pavimentação da Estrada São João, conhecida pela população como Ramal do Sinteac.
Essa sempre foi uma das grandes reinvindicações dos moradores dos bairros por onde a obra vai passar.
Uma empreitada do Prefeito Marcus Alexandre, que, incansável na luta por melhorias para o Município e seus
moradores, conseguiu aprovar o projeto junto ao Ministério das Cidades.
A obra, que está avaliada em 1,5 milhão de reais, prevê benefícios como terraplanagem, drenagem, sinalização horizontal e vertical e outras ações.
A ordem de serviço já foi assinada, e a construção deve ter início ainda esta semana. O anel viário ajuda
a desafogar o trânsito e representa um grande investimento da administração pública em mobilidade urbana.
O transporte público também ganha, pois poderá ser executado com mais eficiência e conforto para os
usuários – e o Prefeito já garantiu que após o término das obras essa será a prioridade.
Parabéns à Prefeitura da Capital por estar sempre empenhada em investir na qualidade de vida da população! Parabéns também aos moradores de Rio Branco, que vão ganhar essa grande obra!
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na contramão da realidade vivenciada em todo o País, os acrianos
mostram que sabem a receita para superar a crise. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
– CAGED apontam uma superação na quantidade de contratação em relação às demissões.
No ranking brasileiro, o Acre aparece em quinto lugar com o melhor saldo de empregos formais, no mês
de maio, perdendo apenas para Minas Gerais, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Mais de 2 mil admissões foram contabilizadas.
Os grandes destaques alcançados pelos trabalhadores e trabalhadoras estão nos setores da agropecuária, comércio e construção civil.
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O setor industrial também registra números positivos. As indústrias acreanas são responsáveis pela criação de 16 mil empregos diretos, o que equivale a 14,27% dos empregos formais.
Nesse cenário, a iniciativa privada gera 56,87%, enquanto a administração pública é responsável por 43,13%.
Gostaria de parabenizar a iniciativa privada do nosso Estado por se empenhar em romper as barreiras
das dificuldades e com muita criatividade vencer os obstáculos que surgem com a crise econômica e a política existente no Brasil, atualmente.
Todavia, não poderia deixar de enaltecer o trabalho realizado pelo Governo do Estado, num esforço gigante para incentivar o empreendedorismo. O modelo público-privado-comunitário é um grande exemplo de
sucesso nas indústrias acreanas. O Governo apoia, os empresários investem e os pequenos produtores têm a
venda de sua produção garantida, aquecendo a economia local e promovendo mais dignidade aos homens
e mulheres que estão no campo.
Trata-se do fortalecimento de uma nova economia, de base diversificada, que explora de maneira saudável as grandes riquezas e potenciais existentes em nosso Estado.
Por fim, parabéns ao povo empreendedor e trabalhador do nosso Acre!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Nascimento) – Agora nós vamos ao Piauí, com o nosso querido Deputado
Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu quero
parabenizar o Deputado Leo de Brito pelo registro que fez em relação ao anel viário de sua terra.
Quero dizer que Rio Branco foi uma das cidades mais bem assistidas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa foi uma das melhores parcerias realizadas naquela época, e gerava um ciúme danado nos
Governadores do PSDB e da base aliada. Fernando Henrique foi um pai para o Acre naquela época. E o próprio
Governador reconhecia isso.
Mas vamos ao Piauí. No final de semana, eu fiz uma desobriga por alguns Municípios do Estado. Fui a
Itaueira, onde almocei com a minha amiga e ex-Prefeita Verônica. Contamos com a presença de Vereadores e
tivemos a oportunidade de discutir alguns assuntos. O mais grave de todos, Sr. Presidente, é o estado em que
se encontra a Transnordestina, cujo ramal passa naquele Município. A obra está abandonada. A empresa, que
é do Rio de Janeiro, tem uma quantidade imensa de máquinas encostadas, deterioradas pelo tempo. Há leilão marcado para a venda dessas máquinas. E a solução, que é a continuidade das obras da Transnordestina,
é colocada em dúvida.
Eu quero aproveitar para fazer um apelo ao Governo Federal, ao Ministro dos Transportes, para que seja
dada continuidade imediata às obras da Transnordestina, a fim de que se possa escoar as riquezas do Piauí e
de Pernambuco para o Porto de Suape.
De Itaueira, fui a São João do Piauí cumprir um dever de amigo. Fui visitar um médico queridíssimo na
cidade, Dr. Florêncio, que, há poucos dias, perdeu a sua esposa Cidinha, uma figura queridíssima. O seu falecimento abalou de maneira profunda a cidade de São João do Piauí. Fui lá, conversei, confortei os seus familiares
e os seus filhos. Depois, jantei com a grande liderança da cidade, que é Amparo Paes Landim, na companhia de
seus filhos, Robert e Ricardo, e do seu marido, Zé Paulo, e de lideranças políticas da região.
Fui dormir, Sr. Presidente, em São Raimundo Nonato, que comemorava 104 anos de emancipação. São
Raimundo Nonato é exatamente o coração da Serra da Capivara. Eu quero sugerir aos Parlamentares que aqui
estão que não deixem de conhecer aquela região. É uma beleza, vale a pena! As estradas de acesso são excelentes. Eu fiquei impressionado com a qualidade de uma recente restauração no trecho de São João a São Raimundo, principalmente no que diz respeito à iluminação.
No dia seguinte, fui com o Prefeito Avelar Ferreira participar da inauguração de uma Unidade Básica de
Saúde – UBS. O Prefeito fez algo sensacional: não deu a ela o nome de nenhum medalhão nacional e sim de Luiz
do Campo. Por que Luiz do Campo? A UBS localiza-se exatamente na região onde havia o primeiro aeroporto
de São Raimundo Nonato. Com a construção do novo aeroporto, já dentro desse projeto que abrange a Serra
da Capivara, essa área ficou abandonada, sendo imediatamente ocupada pela construção de casas e de outros
equipamentos sociais. Luiz do Campo foi um pioneiro que tomava conta do aeroporto antigo. E sua família,
emocionada, comovida, estava ali para prestigiar a homenagem prestada àquele humilde homem, pioneiro
da aviação civil no Brasil, da época dos velhos DC‑3, da época em que os aviões quebravam e a improvisação
do brasileiro o recuperava depois de 2 ou 3 dias de espera. Portanto, eu quero felicitar o Prefeito por essa feliz
ideia de homenagear o Luiz do Campo dando o seu nome àquela UBS.
Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao Governo Federal. No próprio bairro do aeroporto a que já me
referi está pronta, há mais de 5 anos, uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Deputado Domingos Sávio,
que foi um cartão de visitas da demagogia permanente do Governo passado. Não sei se em outros Estados
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está ocorrendo a mesma coisa, mas, no Piauí, está lá uma UPA pronta, mas não inaugurada. Os custos para sua
manutenção fazem com que o Governo do Estado fuja da responsabilidade, e a própria Prefeitura não tem
condições de arcar sozinha com eles, para, enfim, colocar a UPA em funcionamento. Isso é um crime, é um absurdo! A cidade precisa urgentemente dessa UPA.
Portanto, quero fazer aqui um apelo ao Ministro Ricardo Barros, competente e, acima de tudo, muito
ágil nas ações: que encontre uma solução para o funcionamento das UPAs, não só a de São Raimundo Nonato.
Esse é um programa nacional, portanto, é preciso que se dê uma solução conjunta, porque apenas a construção física não resolve o problema. Tem de haver manutenção. A população fica revoltada como essa paralisia.
Eu quero me congratular com o Prefeito Avelar Ferreira, com o Deputado Estadual Edson Ferreira e dizer que São Raimundo Nonato é uma das cidades pela qual eu tenho o maior apreço. Tive ali o apoio do velho
Gaspar, recentemente falecido. Tenho o apoio e amizade da sua esposa, hoje viúva, D. Terezinha, que me acolhe em sua casa com muito carinho e com muita deferência. É um lugar em que eu vou sempre que posso. Sou
ciceroneado lá pelo Juscelino, um companheiro de viagens que me acompanha por toda a região.
Quero também fazer outro registro. Quando vejo na tribuna alguns oradores que saíram do sacerdócio
realizarem pronunciamentos tão amargos, eu me lembro do que ouvi do Padre Leonilson, na inauguração da
Unidade Básica de Saúde. Fantástico pregador! Pedagógico, faz uma pregação interativa em que cobra dos
que estão presentes respostas para dúvidas que ele próprio coloca, o que obriga as pessoas a acompanharem
de maneira atenta todo o decorrer da cerimônia. Eu saí dali muito feliz, porque vi que em algumas cidades do
meu País a Igreja se renova. E nós, que somos católicos, precisamos de renovação. Estamos perdendo a corrida,
meu caro Deputado Fábio, porque não temos o que vocês têm: a capacidade permanente da renovação, da
surpresa e, acima de tudo, da esperança. Vi o Padre Leonilson mostrar, com a sua pregação, que se sabe quando
se quer percorrer os caminhos da modernidade. Isso me deixou com o coração bastante feliz.
Agora, outro assunto. Não adianta ficar só atacando o atual Governo. É muito estranho que alguém do
Partido dos Trabalhadores não defenda nesta tribuna os que foram lesados nos seus empréstimos consignados. Essa é uma questão que precisa de resposta, de maneira tranquila, de maneira segura, sem nenhum açodamento. Eu esperava tudo, menos, meu caro Júlio Lopes, que o Partido dos Trabalhadores tirasse do bolso do
assalariado, do trabalhador, dinheiro para manter esse seu esquema de poder. É lamentável, mas é verdade.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Heráclito Fortes.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Gilberto Nascimento, 2º Suplente de Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Pereira, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Convido para fazer uso da palavra a Deputada Rosangela Gomes,
do PRB, que falará pela Liderança do partido. Será somado o tempo das Breves Comunicações, totalizando 8
minutos na tribuna.
A SRA. ROSANGELA GOMES (PRB-RJ. Pela ordem e como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu venho à tribuna hoje como uma Parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, do Partido Republicano Brasileiro, e, mais do que tudo, como moradora da Baixada Fluminense, da cidade de Nova
Iguaçu, extremamente revoltada com os acontecimentos nesta minha cidade e também em todo o Estado do
Rio de Janeiro.
Na verdade, eu venho a esta tribuna pedir socorro, socorro para o Estado do Rio de Janeiro, e ajuda ao
Presidente Michel Temer e ao Ministro de Justiça para que o Governo Federal faça uma intervenção no Estado
do Rio de Janeiro, que, nas últimas três décadas, vem apresentando uma gestão ineficiente e ineficaz.
O resultado disso, Sr. Presidente, é essa violência sem medida. Quando se fala em saúde, é a mesma coisa.
E não é diferente quando se fala em educação. Os nossos jovens ficam dentro das escolas, fazendo movimentos,
para requerer aquilo que lhes é de direito e que a Constituição lhes garante: ensino de qualidade.
O Brasil tem como slogan ser um país pacífico, ordeiro, mas, de forma silenciosa, mata jovens, mata policiais, mata o sonho dos brasileiros e a esperança por educação. Nós estamos sofrendo na pele a falta de gestão
num Estado falido e fracassado como o meu, o Rio de Janeiro.
Quem é que não se lembra das Unidades de Polícia Pacificadora – UPPs no Estado do Rio de Janeiro? Elas
foram um sucesso total há quase 6 anos. Começava um cenário de bastante festividade, porque estávamos
acertando no programa de políticas públicas de segurança para o Estado, mas, por outro lado, começava o
drama do povo do interior, da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana, porque, com a implementação
das UPPs na capital, a Baixada ficou totalmente desprotegida.
Há poucos dias, eu elaborei um ofício para o Secretário de Segurança, José Mariano Benincá Beltrame,
cobrando o aumento do efetivo para policiamento na minha cidade, Nova Iguaçu, que tinha 900 homens. Ele
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respondeu que não poderia aumentar o efetivo, pois já o havia aumentado para 950. É uma vergonha, é uma
chacota ter apenas 950 homens para atender a três cidades, Mesquita, Nova Iguaçu e Nilópolis, onde há mais
de 2 milhões de pessoas. Quando se diminui o número de policiais que estão de plantão ou de licença, sobram
pouco mais de 500 homens para cuidar de quase 2 milhões de pessoas.
Eu já cansei de ajudar a polícia do Estado do Rio de Janeiro a trocar pneu ou a colocar gasolina. Isso é
inadmissível, porque o cidadão recolhe taxas, impostos e contribuições, e nós não damos o mínimo de amparo
aos policiais, que hoje estão morrendo como se fossem bandidos.
A polícia do Rio de Janeiro fez ontem, através da sua associação de policiais, uma paralisação de 8 horas.
Eu quero parabenizar o Delegado Rafael, que já me falava no sábado da preocupação que tinha de não atender à população. Ele ficou com o coração apertado, mas, se não for assim, não é possível chamar a atenção das
autoridades.
O policiamento do Rio de Janeiro trabalha sem a mínima estrutura. Não há folha de papel ofício, o efetivo é reduzido, não há carro e/ou gasolina para fazer policiamento. No IML, não há cama ginecológica para as
mulheres vítimas de estupro ou de violência doméstica fazerem um exame de corpo de delito. A segurança
pública do Estado do Rio de Janeiro está falida!
Neste exato momento, se acessarmos os veículos de comunicação ou as redes sociais, veremos que estão
fazendo arrastão na estrada principal do Galeão e ateando fogo nos ônibus. O tráfego parou!
Aumentou a violência na Baixada Fluminense, na Região Metropolitana e nas cidades do interior. Com
isso, aumentaram os roubos, os assaltos, por exemplo, aos trabalhadores que saem às 4 horas manhã. Todo
final de semana, eu estou nas ruas e vejo mulheres reclamando que, quando saem às 5 horas da manhã, são
roubadas. O telefone é roubado, e elas têm que continuar pagando a prestação.
Podemos falar de tantas violências no Rio de Janeiro. Podemos falar dos quatro jovens que foram fuzilados num Pálio, na Costa Barros; podemos falar da chacina da Chatuba; podemos falar da morte da engenheira
Patrícia Amieiro, já há 7 anos – e até hoje não descobriram onde está o corpo; podemos falar do trabalhador
que morreu em cima de uma laje, portando uma furadeira, que a polícia pensou ser um revólver; podemos falar
dos policiais que hoje morrem em grande quantidade. Os nossos policiais estão morrendo, e não há qualquer
tipo de amparo ou estrutura.
Podemos falar também da morte de Cláudia Ferreira, aquela mulher negra do morro de Madureira,
que foi arrastada pelo camburão da polícia do Estado do Rio de Janeiro. Até hoje a família sofre, sem receber
qualquer tipo de amparo ou resposta. Podemos falar dos policiais que fizeram a segurança no Hospital Souza
Aguiar, onde houve o resgate daquele traficante. E mais: cadê o corpo do Amarildo? Até hoje o Estado do Rio
de Janeiro não deu resposta à família do Amarildo! Cadê o corpo do Amarildo?
Eu quero falar ainda do segurança do Sr. Prefeito Eduardo Paes, que também morreu nesse final de semana. E a nossa diretora do posto de saúde de Vila de Cava? Vila de Cava, Deputados, para os que não conhecem,
é um bairro pobre da minha cidade de Nova Iguaçu. A médica foi prestar serviço e morreu na Linha Vermelha,
onde todos os dias, todos os finais de semana, nós que moramos Baixada Fluminense sofremos com assaltos.
Há mortes naquela região. Por quê? Porque o policiamento do Estado do Rio de Janeiro só é feito para a Capital. Para a Baixada Fluminense e para a Região Metropolitana não vai investimento!
Eu quero falar da minha indignação. São quase 3 décadas que o Governo que aí está não toma nenhum
tipo de atitude!
Eu chamo a atenção do Sr. Presidente Michel Temer e também a do Ministro de Justiça para que façam
uma intervenção com relação à segurança no meu Estado do Rio de Janeiro, porque a situação é inconcebível
e inadmissível!
Na minha cidade, eu mesma, há 3 semanas, perdi um pré-candidato a Vereador do PRB, assassinado com
mais de 20 tiros! Na semana passada, na sexta-feira, em Cabuçu, outro pré-candidato recebeu mais de 40 tiros!
Virou moda a execução no Estado do Rio de Janeiro, virou moda! Isso tem que parar.
Presidente Michel Temer, nós votamos pelo impeachment e acreditamos que V.Exa., como Presidente
interino, pode dar uma solução para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Esta será a minha cobrança a partir de
hoje. Presidente Michel Temer, quero chamar a atenção de V.Exa. para a segurança no Estado do Rio de Janeiro
e, de forma bem especial, na Baixada Fluminense.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputada Rosangela Gomes, do PRB do Rio de
Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, por 1 minuto.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O desespero toma conta do nosso País. As questões de segurança não estão restritas ao Rio de Janeiro,
como acabou de ser dito aqui. Em Divinópolis, em minha querida Divinópolis, virou rotina assassinarem crianças e jovens. É uma violência sem fim!
E parece que o Governador do Estado se preocupa agora com a segurança em torno dele, porque o Sr.
Pimentel também está correndo o risco de ir para a prisão, pelo envolvimento com corrupção, e não nos ajuda a enfrentar a questão da segurança pública no interior de Minas Gerais, em Divinópolis e em toda a região.
E na saúde, então! Ele abandonou o hospital público que está sendo construído em Divinópolis, com
90% da obra pronta. Simplesmente o abandonou. Com mais de 1 ano e meio de governo, não ajuda em nada,
nem com 1 centavo sequer. Não governa Minas Gerais! Parece que está preocupado somente com a criminalidade em que se envolveu.
É hora de o Governador Pimentel acordar e começar a governar, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Passo a palavra ao Deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade
de Pernambuco, por 1 minuto.
O SR. AUGUSTO COUTINHO (SD-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, devido ao pouco tempo que tenho, vou resumir este registro especial: neste mês, um pernambucano muito ilustre, que honra todos nós pernambucanos, o ex-Vice-Presidente da República Marco Antônio
de Oliveira Maciel, faz 50 anos de vida pública e partidária.
Marco Maciel, acometido de Alzheimer, é na verdade um político que honra as maiores tradições da política brasileira. É um homem digno, honrado, pai de família e, para nós pernambucanos, um exemplo. Num País
onde vemos tanta coisa errada – petrolão – feita pelo Governo do PT –, temos em Marco Maciel um exemplo
claro e digno de como se faz a boa política. Como seu correligionário, amigo, seguidor, eu queria fazer um registro muito especial a esses 50 anos de vida pública.
E Marco Maciel completa, em 2017, com Ana Maria Maciel, 50 anos de casamento, de uma família unida, próxima a ele, que demonstra que é não só um grande homem público, mas também um grande pai de
família, um grande homem, que soube conduzir toda a sua vida impecavelmente, seja na vida pessoal, seja na
vida pública.
Sr. Presidente, deixo aqui o registro desse representante do povo de Pernambuco, que se orgulha muito
de Marco Maciel. Neste momento de tanta safadeza na vida pública, nós nos orgulhamos do exemplo de Marco Maciel como representante do Parlamento brasileiro e Presidente desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Augusto Coutinho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Nishimori, por 1 minuto.
O SR. LUIZ NISHIMORI (PR-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Mauro
Pereira, quero apenas deixar como lido o meu pronunciamento sobre o Dia da Imigração Japonesa, que foi
comemorado no dia 18 de junho, e registrar a parceria nas relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Luiz Nishimori.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 18 de junho foi comemorado o Dia da Imigração Japonesa.
Neste ano de 2016, completam-se 108 anos que o navio Kasato Maru chegou ao Porto de Santos e trouxe os
primeiros 781 imigrantes vinculados ao tratado de relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão. Iniciou-se,
assim, uma história de amizade e mútua cooperação entre as duas nações.
O Brasil é o País com a maior população de origem nipônica fora do Japão, cuja migração iniciou no ano
de 1908. Mais de 1,5 milhão de nipo-brasileiros aqui residem. O Japão, por sua vez, acolhe a terceira maior comunidade de brasileiros no exterior, com mais de 175 mil pessoas.
Uma grande parceria comercial surgiu dessa amizade: o Brasil exporta matéria-prima, enquanto o Japão
exporta tecnologia, máquinas e automóveis. Além da vertente comercial, há o laço de amizade e a contribuição
entre os países, que auxilia no desenvolvimento social e cultural de ambas as populações.
Diante dessa relação de amizade e diplomacia é que celebramos com muita alegria a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. Temos muito a comemorar, por toda a contribuição recíproca entre os
dois países, por toda a arte, cultura e tradição que eles deixaram em nossas terras.
Vivam os 108 anos da imigração japonesa!
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Nilto Tatto, do PT de São Paulo,
por 3 minutos.
O SR. NILTO TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu queria registrar que, em 2015, foram assassinados 50 defensores do meio ambiente. Em todo o mundo, foram 185 assassinatos associados a questões ambientais.
Segundo a Organização Não Governamental Internacional Global Witness, que publicou relatório sobre
esses casos na última semana, grupos paramilitares, o Exército, a polícia e os serviços de segurança privados
podem estar envolvidos nesses assassinatos. Em geral, os assassinatos não são devidamente investigados, raramente a justiça é aplicada, e os criminosos contam com a expectativa da impunidade.
O aparato da Segurança Pública e da Justiça é, muitas vezes, conivente. Dinheiro, prestígio político e até
laços de parentesco dão retaguarda para os crimes. Longe da cena do crime, os motores desta violência são a
demanda e os ganhos econômicos que fazem girar e crescer a exploração de minérios, de madeira, entre outros. Para conseguir as matérias-primas, a dinâmica de apropriação de terras desconhece as populações que
vivem nos territórios cobiçados. Por isso, é preciso que toda a sociedade repense o seu sistema de justiça e
segurança, assim como as suas expectativas e padrões de consumo.
Também quero registrar que em São Paulo há outro retrocesso em andamento: o Governo do Estado
está querendo aprovar, na Assembleia Legislativa, uma mudança no Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Temos que ficar atentos, pois sabemos que o Alckmin não é um defensor do interesse público! Como
vimos no período da seca dos últimos anos, o Governo priorizou os ganhos dos acionistas da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, em vez de priorizar o abastecimento da população. O
Governador tucano de São Paulo é uma ameaça ao interesse público desta e de outras gerações. Precisamos
ficar atentos, porque, há 15 dias, o Governador já aprovou a privatização dos parques, que é propriedade da
população, um bem público. Agora, tende a criar mecanismos para privatizar de vez a SABESP, em São Paulo.
Sr. Presidente, eu gostaria que meu pronunciamento fosse divulgado pelos meios de comunicação da
Casa e no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Nilto Tatto. Com certeza, nossa equipe
profissional do programa A Voz do Brasil fará a divulgação.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero chamar a atenção para mais uma ameaça que paira sobre o
Estado de São Paulo. Depois de aprovar uma lei que praticamente privatiza importantes Unidades de Conservação, o Governador tucano quer enfraquecer os Comitês de Bacia Hidrográfica.
Estes colegiados são peças centrais na Política Nacional de Recursos Hídricos e estão previstos em uma
avançadíssima legislação federal que garante a participação da sociedade em decisões sobre a gestão da água.
Se a água é um bem comum e é um direito fundamental, nada mais justo do que garantir esta participação. Não é por acaso que a legislação federal prevê a paridade entre sociedade civil e Estado.
Em caso de escassez, a água deve ir prioritariamente para consumo humano ou para abastecer a fábrica de refrigerantes? Quais as medidas necessárias para melhor proteger um manancial? Como será feito o reflorestamento em áreas de recarga? Estas questões, e muitas outras, podem ser decididas coletivamente nos
Comitês, que reúnem representantes das Prefeituras, do Governo Estadual e dos moradores de uma bacia.
Em São Paulo, os Comitês de Bacia não são ainda paritários e democráticos como deveriam ser, e Alckmin
quer enfraquecê-los ainda mais. Mais uma vez, o Governador vai na contramão da participação e da transparência.
Se o Projeto de Lei nº 192, de 2016, for aprovado – e está prestes a ser –, decisões cruciais passarão a
acontecer no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é uma instância muito mais restrita e mais facilmente controlada pelo Governador.
Temos que estar atentos, pois sabemos que Alckmin não é um defensor do interesse público. Como vimos no período da seca dos últimos anos, o Governador priorizou os ganhos dos acionistas da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, ao invés do abastecimento da população. AIckrnin é
uma ameaça ao interesse público desta e das futuras gerações.
Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação da casa e
no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Flavinho, do PSB de São Paulo,
por 1 minuto.
O SR. FLAVINHO (PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu faço questão de vir hoje
a esta tribuna para fazer eco à indignação do povo brasileiro, ao ver esta Casa vazia por duas semanas. É algo
ridículo, diante da situação que nosso País está enfrentando, nós termos duas semanas com esta Casa parada.
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E tudo isso ocorre devido à aprovação monocrática de um Presidente interino irresponsável e incompetente, que não tem coragem de sentar nessa cadeira e conduzir uma sessão, mas coloca cada um de nós Deputados e todo o Parlamento numa situação vexatória e vergonhosa ante a população brasileira, que espera
de nós trabalho, que espera de nós uma atuação para tirar o País deste buraco em que está enfiado.
Nós chegamos até aqui, queremos trabalhar e não temos uma sessão deliberativa, não votamos projetos de lei. As Comissões estão paradas, inclusive temas importantíssimos como saúde, educação, segurança; e
a economia do País está desse jeito, travada.
Nós viemos, gastamos dinheiro com avião, temos toda uma despesa custeada pelo dinheiro público,
mas chegamos aqui e não podemos trabalhar porque estamos uma Casa vazia.
Eu gostaria de lembrar que, muitas vezes, Deputado católico que sou, foi avocada a laicidade do Estado,
mas, num momento como este, aproveitam-se das festas católicas, dos santos, para fazer feriado durante 15
dias nesta Casa.
É uma vergonha para o nosso País! Eu não compactuo com isso. O Presidente desta Casa não é o meu
patrão. O meu patrão é o povo, que está lá fora querendo que nós trabalhemos para o bem da nossa Nação.
Deixo registrada a minha indignação com essa atitude do Presidente interino desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Flavinho, do PSB de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Benjamin Maranhão. V.Exa. dispõe
do tempo regimental de 3 minutos.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (SD-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de
mais nada, eu quero lamentar a decisão tomada pelo Presidente interino da Casa, que concedeu esse feriado
totalmente descabido nesta semana. Estamos aqui para trabalhar, como sempre fizemos.
Eu quero fazer o registro de que hoje a Polícia Federal realizou a chamada Operação Boca Livre – mais
uma vergonha nacional, uma fraude de que já fizemos denúncia há muito tempo, dos desvios que ocorrem
com a Lei Rouanet.
Ainda no mês de março deste ano, nós apresentamos requerimentos de informação ao antigo Governo,
ao Ministro da Cultura à época, sobre uma empresa chamada T4F, que, segundo a nossa assessoria, teria aprovado projetos na ordem de 60 milhões de reais. Eu já achei um absurdo.
Mandei o pedido de informação para o Ministério e recebi a resposta de que a T4F não tinha apenas um
CNPJ, mas dois – e os dois estavam recebendo recursos da Lei Rouanet.
Algumas pessoas que se aproveitam desse dinheiro, como o ator José de Abreu, dizem que dinheiro da
Lei Rouanet não é dinheiro público. É dinheiro público sim, porque é dinheiro que resulta de renúncia fiscal,
que inclusive atinge Estados e Municípios. Então, é dinheiro público, sim, dinheiro desviado. A Polícia Federal
está agindo em relação a esse grupo, mas existem outros.
Eu gostaria de fazer um apelo neste momento. Apresentei o Projeto de Lei nº 4.526, de 2016, que está
tramitando na Comissão de Cultura da Casa. Trata-se de projeto que está enfrentando um lobby fortíssimo tanto de empresários quanto de alguns artistas, que se dizem prejudicados, porque o projeto quer simplesmente
que seja vedada a liberação de recurso, via Lei Rouanet, a projetos considerados lucrativos. Exemplos disto são:
shows de artistas consagrados, que receberam recursos; shows e espetáculos internacionais, como o Cirque
du Soleil, que recebeu recurso; montagem da peça Rei Leão e tantos outros projetos, alguns até sem sentido.
Enquanto isso, o artista que começa a sua carreira, o artista popular, os movimentos culturais legítimos
de cada região do País ficam à míngua sem receber recursos. Isto não é coisa pequena. São recursos da ordem
de mais de 4 bilhões de reais que foram gastos por meio dessas renúncias fiscais e que levaram ao enriquecimento alguns empresários que se especializaram nisso. É de pasmar o número de projetos aprovados por
determinadas empresas.
Algumas empresas, como essa T4F, com seus dois CNPJs – e ninguém sabe por que isso –, dos 80 projetos
que apresentou, aprovou mais de 60. Arrecadou coisa na ordem de 200 milhões de reais! O que esse recurso
não poderia fazer se fosse utilizado para a cultura nos bairros, para a cultura tradicional do País, para os artistas em início de carreira que precisam, sim, de um incentivo muito mais modesto do que os valores utilizados?
Então, nós precisamos que a Relatora do projeto, a Deputada Margarida Salomão, tenha um pouco de
sensibilidade em relação a isso, não venha a ser influenciada pelo lobby desses empresários e aprove rapidamente na Comissão de Cultura o projeto, para que ele possa ir à CCJC e depois ser enviado ao Senado.
Esse era o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Benjamin Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Ivan Valente. S.Exa. dispõe de 5
minutos na tribuna para Comunicações Parlamentares.
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há uma
matéria hoje nos grandes jornais sobre a reforma da Previdência do Governo Temer. Ali destacam-se duas questões iniciais. A primeira é que a aposentadoria das mulheres deveria ser igual à dos homens, com o mesmo
tempo de contribuição. Agora, está-se falando em mais 3 anos, em vez de 5 anos de diferença. E mais do que
isso, há pessoas falando em idade mínima de 65 anos, mas há pessoas dentro do Governo que estão falando
em aposentadoria aos 70 anos.
Em nenhum país do mundo, nem nos países europeus onde se começa a trabalhar com 26 anos,
existe aposentadoria depois de 67 anos. Só no Governo Temer tem gente que pensa assim. E é um cinismo, sabe por quê? Porque eles estão discutindo reforma da Previdência para depois das eleições. Eles não
vão enfrentar o debate agora, vão dizer para o cidadão brasileiro, para o trabalhador, para a trabalhadora que eles vão trabalhar mais, mantendo o fator previdenciário, que é do tempo do Fernando Henrique
Cardoso. E não só trabalhar mais, como contribuir mais. Tudo isto está na proposta do Governo Temer,
mas para depois das eleições.
O Governo vem tratando também do teto de gastos. O Governo vem tratando do tal rombo, e aprovou
aqui 170 bilhões de meta fiscal. Mentira! E quem diz isso não sou eu, mas um dos pais do real, o Sr. Edmar Bacha, economista famoso. Ele disse: “Esqueceram os 400 bilhões de juros?” São os 170 mais os 400 bilhões de juros.
Mas como está separado para os juros, não conta como rombo. E aí vem a política do teto de gastos.
Hoje, o economista da Fundação Getúlio Vargas, na Folha de S.Paulo, analisa essa proposta de teto de
gastos. A análise é a seguinte: “Isto é muito bom, mas para países que crescem a crescimento chinês, de 8 a 11%
ao ano, e não para quem cresce menos 4%, ou seja, crescimento negativo”.
Parece que não está acontecendo, mas está acontecendo.
O rombo no Estado do Rio de Janeiro é apenas o precursor dos rombos estaduais, pois eles mandam
fazer as obras, empenham valores, mas depois não pagam. É um rombo enorme que tenta ser resolvido pela
crise da dívida aqui em cima. Só que na dívida federal, aqui em cima, há a seguinte questão: o Presidente interino também fez um acordo com os Governadores para adiar o problema.
Então, vamos dar dinheiro ao Rio de Janeiro, para realização das Olimpíadas, vamos deixar que os Governadores convençam as suas bancadas na Câmara a votar o mega-ajuste fiscal, acabando inclusive com a
vinculação de gastos para a educação e para a saúde, e depois o povo vai ouvir a gritaria geral na economia.
Na verdade, o desemprego continua crescendo e a inflação também. Ontem foi o feijão, hoje, o arroz,
itens básicos da mesa do brasileiro.
É interessante, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que, enquanto isso acontece, o Governo diz que está buscando confiança no mercado, comprando credibilidade dos banqueiros internacionais e nacionais. Mas se
continuar especulando, emitindo títulos públicos na sociedade brasileira, nós não vamos sair desta crise, se
não com muitos sacrifícios para a classe trabalhadora brasileira, com corte de gastos na educação, na saúde,
na segurança pública, na agricultura, em todos os setores da vida social.
Este é um Governo desastroso. Mas não só isso, ele não tem legitimidade, porque está minado pela corrupção que atinge, inclusive, o Presidente interino Temer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Ivan Valente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly, do PMDB
do Paraná. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mauro Pereira, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna saudar a Klabin pela inauguração da nova fábrica, que ocorreu
no dia de hoje, no Município de Ortigueira, no Estado do Paraná.
A fábrica é fruto de um vultoso investimento no valor de 8,5 bilhões de reais, sendo considerada a mais
moderna fábrica de celulose do mundo, que permitirá a criação de cerca de 1.400 empregos diretos e indiretos – já gerou 40 mil empregos durante os últimos 3 anos de obras.
A Klabin – maior produtora e exportadora de papéis do Brasil – é líder na produção de papéis e cartões
para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, além de comercializar madeira em
toras. É também a única do País a fornecer simultaneamente ao mercado celulose de fibra curta, derivada do
eucalipto, celulose de fibra longa, derivada do pínus, e celulose fluff.
Empresa brasileira legítima, fundada no século XIX, em 1899, possui atualmente 16 unidades industriais:
15 no Brasil, localizadas em sete Estados, e uma na Argentina.
A gestão da empresa está orientada para o desenvolvimento sustentável, buscando o crescimento integrado e responsável, que une rentabilidade, desenvolvimento social e compromisso ambiental. Desde 2014,
a Klabin integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, da Bolsa de Mercadorias e Futuros
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– BM&FBovespa. Também é signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas e do Pacto Nacional
para Erradicação do Trabalho Escravo, buscando fornecedores e parceiros de negócio que sigam os mesmos
valores de ética, transparência e respeito aos princípios de sustentabilidade.
Pioneira na adoção do manejo florestal em forma de mosaico, sistema que mescla matas nativas preservadas com florestas plantadas de pínus e eucalipto, a companhia possui 235 mil hectares plantados com pínus
e eucalipto e 210 mil hectares de matas nativas preservadas.
O respeito às comunidades é um valor norteador da Klabin em todas as regiões em que atua. Ter critérios
claros de governança, dar transparência a todos os seus atos e promover o engajamento dos públicos locais
são preocupações permanentes da companhia na gestão dos impactos sociais de suas atividades e certamente
será instrumento de grande desenvolvimento na região, gerando emprego e renda para o povo paranaense e
brasileiro e acreditando no Brasil que se reerguerá da crise econômica.
Quero ressaltar que, quando Secretário da Fazenda do Paraná, criamos o Paraná Competitivo, o maior
Programa de Industrialização da história do Paraná, que já conquistou mais de R$ 35 bilhões em novas indústrias, ajudando o nosso Estado a ser a quarta maior economia do País, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, passando o Rio Grande do Sul.
Como coordenador deste importantíssimo programa, ajudei a elaborar o protocolo entre o Estado e a
indústria Klabin. Quero registrar também que esse entendimento possibilitou um inédito acordo para distribuição de 50% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS entre os Municípios
fornecedores de madeira e 50% com o Município sede; execução de todas as obras de infraestrutura e superestrutura que beneficiaram Ortigueira e os outros 11 Municípios fornecedores de madeira da região; e também
um compromisso de investimentos anuais para inclusão social, esportiva, educacional e cultural.
Parabenizo o Governador Beto Richa e o Presidente Michel Temer que tornaram viável mais esta ação
voltada para o desenvolvimento do Paraná, bem como as famílias Klabin, Lafer, Piva, Monteiro Aranha, os Diretores Fabio Schwartzman, Joaquim Miró, Paulo Coutinho Galvão Filho, Presidente do Conselho de Administração da empresa, e todos os conselheiros da empresa, que reconheceram o Estado do Paraná como a melhor
opção de desenvolvimento industrial do Brasil.
Viva o Paraná! Viva a Kablin! Viva Ortigueira! Viva o novo Brasil!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – E viva o Deputado Luiz Carlos Hauly!
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – E peço um voto de louvor também à empresa Kablin!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Será, com certeza, aceito, Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado ao Sr. Deputado Pauderney Avelino, para uma Comunicação de Liderança, pelo DEM.
V.Exa. dispõe de 6 minutos.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna hoje cumprir o dever de anunciar o falecimento de uma amiga querida, Sra.
Ritta de Araújo Calderaro, nesta semana.
Entendo que a morte é a passagem.
D. Ritta Calderaro, com quem eu tinha boas relações de amizade e até familiares, com que eu convivia,
teve um papel de relevo na imprensa do Amazonas. Quando o seu marido, também amigo, Umberto Calderaro,
faleceu, ela assumiu a presidência das empresas e conseguiu administrá-las com o apoio e ajuda de sua filha
Cristina Calderaro, de quem também sou muito amigo, e dos seus netos Dissica, Umberto, Tatiana e Crisinha.
A Crítica teve um papel relevante no Estado, com quase 70 anos de história. Nos primórdios enfrentou
governos, sofrendo até um atentado de bomba na redação. Mesmo assim o meu querido e saudoso Umberto
Calderaro resistiu e continuou fazendo um jornal que tem como lema De mãos dadas com o povo. O jornal A
Crítica, ao longo desses quase 70 anos, continua de mãos dadas com o povo.
O jornal A Crítica, a TV A Crítica, retransmissora da Record e as rádios formam a rede de comunicação
que presta um serviço ao Amazonas para que a sociedade amazonense possa se informar e ter nas empresas
que compõem a Rede Calderaro, em especial no jornal A Crítica, um apoio para que os anseios da sociedade
sejam levados à frente.
Quero registrar aqui minha homenagem à família Calderaro Tomaz. Em especial àquela figura doce, amável, mas inflexível quando precisava tomar decisões, que era D. Ritta. Eu faço esta homenagem com o coração
sangrando, mas a homenageio por sua coragem, sua determinação e pelo o que está por vir com as gerações
que estão sucedendo tanto o Sr. Umberto quanto D. Ritta à frente das organizações Calderaro. Tenho alegria
de conviver com todos eles.
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Quero dizer que o Amazonas perde uma das suas referências. A imprensa amazonense, a imprensa brasileira e até a imprensa internacional perdem uma das suas referências com o falecimento de D. Ritta.
Vamos fazer deste momento um momento solene. Vamos fazer deste momento um momento de saudação também à vida e de saudação ao trabalho, trabalho que segue, para que a imprensa brasileira, para que a
imprensa amazonense continue firme e livre, a fim de prestar serviços à população e não a eventuais governos.
Portanto, fica aqui a minha saudação, a minha homenagem póstuma a essa senhora.
Destaco este evento, que foi o passamento da D. Ritta de Araújo Calderaro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Rubens Bueno, para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.
V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sra. Deputada Carmen Zanotto, Srs. Deputados, há pouco, eu ouvia o Deputado Luiz Carlos Hauly falar sobre a inauguração da
nova indústria de papel, a Klabin Celulose, em Ortigueira, no Paraná.
Em primeiro lugar, eu quero saudar a Prefeita de Ortigueira, Lourdes Banach, a nossa Prefeita Lurdinha.
Ela contribuiu decisivamente para que lá fosse implantada essa indústria, que, ao longo do tempo, conseguiu
empregar 40 mil trabalhadores.
Uma coisa que me chamou a atenção é que o engenheiro que tocou aquela obra foi Francisco Razzolini, cujo pai foi Prefeito de Peabiru, terra da minha mulher e onde comecei a vida pública como candidato a
Prefeito pelo MDB. Mesmo tendo sido o mais votado na época, a sublegenda da ARENA fez 44 votos a mais, e,
portanto, não fomos vitoriosos naquela eleição.
O fato é que uma indústria desse calibre no Paraná é uma resposta a um momento de crise como este. A
empresa não está chegando ao Brasil. A Klabin tem 117 anos no País, chegou aqui no final do século XIX. E, do
final do século XIX até agora, tem uma história de investimentos, uma história de oportunidade de emprego,
uma história de economia rica para o País, mostrando que é possível acreditar naquilo que ele tem de melhor:
a sua gente e a sua capacidade de produzir, de empreender, para trazer resultados sociais da melhor qualidade. Tanto é que hoje foi anunciado um projeto milionário da Klabin com a Prefeitura de Ortigueira, a fim de
melhorar os quadros, os índices da educação e das questões ambientais da região.
Fora isso, é importante dizer que Ortigueira tinha um dos piores números no Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH, até recentemente. Hoje já melhorou, e muito, na classificação do IDH, graças ao esforço dessa
empresa, que contribui com o Paraná e com o Brasil, sendo a maior exportadora de papel celulose do nosso
País, e contribui também para a melhoria da qualidade de vida da população.
A presença do Presidente interino Michel Temer, do Governador Beto Richa e de Deputados Federais,
com certeza, abrilhantaram um grande momento da vida do Paraná e do País. Em Telêmaco Borba, onde é a
sede da empresa, também estava o Prefeito Gibson, do nosso PPS.
Fiquei muito feliz em visitar o Paraná, especialmente territórios dessa importância, com a capacidade de
empreender, e base de companheiros Prefeitos do PPS.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Obrigado, Deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Bohn Gass.
O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados, na
verdade, estou em uma jornada. Não vou desistir da tese de que o Ministério do Desenvolvimento Agrário –
MDA não podia ter sido extinto. Quem o extinguiu foi o Presidente interino Michel Temer. Talvez, no domingo,
tenha ouvido o Sr. Eduardo Cunha, que continua mandando no Governo, já que os projetos defendidos por
Eduardo Cunha aqui também não eram favoráveis à agricultura familiar, eram contra aqueles que produzem
comida neste País, eram preconceituosos e beneficiavam os latifundiários.
Tirar a visibilidade do agricultor familiar, que produz 70% da comida consumida no Brasil, que beneficia
o Produto Interno Bruto – PIB e que favorece a exportação, que vem das mãos de mais de 4 milhões de famílias do País, é algo inaceitável!
Portanto, nós queremos votar aqui a favor do retorno do MDA em respeito àqueles que produzem comida e contra a atitude do Governo interino Temer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Bohn Gass, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Rafael Motta, do
PSB do Rio Grande do Norte.
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O SR. RAFAEL MOTTA (PSB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, utilizo hoje o microfone desta Casa para ressaltar a importância das gestões exitosas em nosso País.
Estive recentemente em Recife, onde o Prefeito, Geraldo Julio demonstrou, através do seu mandato, que
é capaz, sim, de gerar empregos e renda através do Porto Digital, onde foram criadas mais de 8 mil vagas de
emprego.
Isso foi de suma importância para o Estado do Rio Grande do Norte, visto que hoje há 13% de desempregados na Capital, minha querida Natal.
Estivemos recentemente também em outra administração exitosa do Partido Socialista Brasileiro, em
Minas Gerais, na Capital, Belo Horizonte, onde o Prefeito Márcio Lacerda tem demonstrado nada mais do que
uma atitude vanguardista. Sua gestão é baseada única e exclusivamente em políticas públicas. Por exemplo,
problemas de trânsito e de mobilidade urbana são resolvidos por meio dos BRTs e da segurança pública, no
que diz respeito ao Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. São mais de 100 postos, para tornar
aquela cidade inteligente e funcional.
Além disso, foram criadas vagas na rede pública de ensino. A maior dificuldade que enfrenta hoje aquele
Município é o fato de os alunos da rede particular irem para a rede pública de ensino. No meio social também
há políticas públicas para alavancar aquela cidade.
São experiências exitosas que merecem o nosso respeito e merecem ser ampliadas para o restante do
País, como para a cidade de Natal, que, infelizmente, tem sofrido muito ao longo dos anos.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o meu pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação da
Casa e no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Rafael Motta, do PSB do Rio Grande
do Norte.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do
Rio de Janeiro, por 1 minuto.
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parece
que alguns Parlamentares desta Casa e algumas pessoas vivem em outro país: querem buscar culpados para
uma série de desmandos no Brasil.
Quando o cidadão brasileiro vai ao supermercado, como tive o privilégio de ir com minha família no sábado, e paga R$14,98 por 1 quilo de feijão, querem culpar por isso o Governo interino, de 30 dias. Espero que
fique bem claro aos brasileiros que o feijão só está nesta carestia por conta da Presidente Dilma, que enviou o
produto para Cuba, e pagou inclusive o frete.
Espero que fique bem registrado, para que o brasileiro saiba quem são os culpados dos desmandos e
da carestia, do preço alto neste País. A culpa é do Governo do PT! Não queiram culpar o Governo que entra
neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Concedo a palavra ao Deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, por 1 minuto.
O SR. JULIO LOPES (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Mauro
Pereira, eu fiquei esperando V.Exa. me conceder 3 minutos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria, mais uma vez, hoje, manifestar-me em função da gravidade da situação do Estado do Rio de Janeiro. O Governador Francisco Dornelles vem empreendendo uma
batalha inglória com a segurança pública em função do não pagamento dos policiais e dos funcionários da
defesa civil. É gravíssima a situação!
Eu peço aqui a atenção de todas as autoridades federais, da mesma forma que agradeço ao Presidente
Michel Temer e aos seus Ministros a liberação da medida provisória que ajuda o Rio de Janeiro, mas é necessário que o recurso seja disponibilizado.
Eu venho agora de uma reunião no Tesouro com a Sra. Ana Paula Vescovi, a quem quero agradecer a
gentileza e a forma como me recebeu e acolheu. Inclusive, ao Secretário da Fazenda, que me antecedeu. Neste
momento, essa medida provisória está com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Estou
atrás do Ministro Dyogo e do Senador Romero Jucá, para pedir, emergencialmente, que se liberem esses recursos, porque a situação do Rio de Janeiro é insustentável. Nós precisamos do socorro de todas as autoridades
públicas que possam intervir na questão do pagamento da segurança pública do Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro pede socorro, Sras. e Srs. Deputados!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Muito obrigado, Deputado Júlio Lopes.
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PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos termos do Regimento Interno e dada a impossibilidade de leitura em plenário, solicito a V.Exa. que seja dado como lido, para efeito de registro nos Anais desta Casa, este artigo de minha
autoria, publicado no Jornal Pequeno.
“Concessões para que e para quem?
À medida que o governo interino de Michel Temer mostra suas vontades, a gente vai vendo quais são as
prioridades da equipe e para quem esse grupo quer administrar. Lembro que essas pessoas não tiveram
aprovação do povo para seus projetos porque nem passaram pelas urnas.
Um dos alvos da equipe do governo interino será os serviços públicos e, mais que isso, a opção por entregar à iniciativa privada vários deles, seja por concessão ou privatização.
Existem várias razões para nos preocuparmos com essas iniciativas, seja pela forma como querem fazê-las, seja pela pressa e, também, pelo alcance que terão.
Nessa semana, o governo federal anunciou que serão definidas regras para a concessão de várias instalações à iniciativa privada. Imediatamente, na mira do programa estão aeroportos (Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza), rodovias (BR 364 e BR 365) e a Ferrovia Norte-Sul.
A primeira análise que se pode fazer do que foi anunciado pela equipe de Temer é: a concessão não deve
trazer novos investimentos significativos nessas áreas, pois só tendem a aparecer empresas interessadas para os bens em que haveria retorno imediato e risco zero de investimento. Sendo assim, o governo
pode investir diretamente como já aconteceu em outros casos, como feito anteriormente nos aeroportos
centrais do Brasil.
Além disso, pela visão de retorno imediato das empresas, as grandes intervenções para a integração
nacional e desenvolvimento regional devem ficar para trás. Nessas obras, são necessários altos investimentos com retorno a longuíssimo prazo, o que as tornam muito pouco atrativas às empresas privadas.
Além de ficar atentos a esse debate econômico sobre o assunto, é necessário se discutir a fiscalização
e controle desse processo, antes durante e depois das concessões. Temos que evitar que, desse modelo,
não surja um novo sistema viciado, como já apontou a Operação ‘Lava Jato’, mostrando claramente a
triangulação obras-empresas-eleições. Acima de tudo, é preciso transparência.
No caso da Petrobras, por exemplo, defendo esse patrimônio com gestão mais profissional, mas que ele
continue sendo nosso, do povo brasileiro. Ou seja, não dá para ‘terceirizar’ empresas estratégicas para
os serviços públicos e a soberania nacional.
O patrimônio, o bem público precisa ser valorizado e estar a serviço de todos. Garantir isso é seguir os
bons princípios da administração pública descritos na Constituição: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Estarei atento!”
Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, após provocar o desemprego de milhões de brasileiros, a crise econômica os ameaça
agora num bem ainda mais valioso, a própria saúde. Estima-se que, entre o início de 2015 e o final deste ano,
3 milhões de pessoas terão perdido seus convênios médicos, precisando recorrer, em caso de necessidade, ao
já congestionado sistema público.
Levantamento divulgado pelo jornal Valor Econômico, com base em números dos últimos 6 anos, mostra
que quanto maior o desemprego, menor o total de pessoas com convênio médico, já que os planos empresariais representam 65% do mercado. Assim, desde janeiro de 2015, principalmente devido ao fechamento de
vagas formais de trabalho, os planos de saúde registraram a redução de 1,6 milhão de beneficiários. E a situação tende a piorar.
Conforme a Associação Brasileira de Planos de Saúde, também em consequência da crise econômica,
devem ficar sem convênio médico até o final deste ano mais 1,4 milhão de pessoas, do total de 48,5 milhões
de usuários registrados em abril. É a primeira vez, em 15 anos, que se observa um recuo no número de clientes
desse sistema no País.
Para quem perde o direito ao convênio empresarial e não quer ou não pode se submeter às longas filas
do Sistema Único de Saúde, especialmente nos casos de exames e tratamentos mais complexos, quase não
restam alternativas. A maioria das operadoras deixou de oferecer planos individuais e os ainda existentes são
muito caros.
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Há vários anos os reajustes de planos de saúde superam as taxas de inflação. A partir de maio passado,
por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar fixou em 13,57% o aumento para os planos individuais, enquanto a inflação nos 12 meses terminados em abril foi de 9,28%.
Para as pessoas que se aproximam dos 60 anos, os problemas aumentam. Como acima dessa idade a
legislação impõe várias restrições aos reajustes, as operadoras tentam aplicar índices bem elevados, muitas
vezes abusivos, antes que fiquem impedidas de estabelecer novos valores em função da mudança de faixa
etária.
Tudo isso indica, Sr. Presidente, a existência de uma situação muito difícil, que deve ser encarada com
bom senso, em busca de uma solução razoável para os dois lados. É claro que as operadoras de planos de saúde
precisam manter sua capacidade financeira, mesmo enfrentando custos cada vez mais elevados. A chamada
“inflação médica”, que aponta a variação dos preços no setor de saúde, chegou a 17% no Brasil no ano passado,
enquanto na média mundial ficou em 10%.
Porém, especialmente num momento de crise econômica e desemprego, o usuário não pode ser constrangido a suportar mensalidades altíssimas, muito acima das suas condições de pagamento. Também não pode
ficar sem plano de saúde porque perdeu seu emprego formal e, mesmo dispondo-se a pagar individualmente,
não encontra planos para isso no mercado.
Saúde é uma questão muito séria e o afastamento de milhões de brasileiros dos convênios médicos
constitui, sem dúvida, motivo de grande preocupação.
Muito obrigado.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR-AM. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é absolutamente assustador o aumento de casos de violência contra mulheres no Amazonas. Nas últimas semanas, dezenas de casos de extrema barbaridade ganharam as manchetes e dominaram
as discussões nas redes sociais. Não é para menos, desde janeiro, até o dia 15 deste mês, o Sistema Integrado
de Segurança Pública – SISP apontou que mais de 5 mil mulheres denunciaram seus agressores à Polícia somente em Manaus. Uma média de 33 casos por dia.
Segundo o Mapa da Violência 2015, elaborado pela Faculdade Latino‑Americana de Ciências Sociais –
FLASCO, com o apoio da ONU Mulheres, no período de 2003 a 2013, o Amazonas registrou 727 homicídios
contra mulheres, sendo a maioria de crimes passionais. Mais que números, esses casos representam uma sociedade doentia, preconceituosa, machista que precisa se livrar dessa guerra de gêneros e buscar a igualdade,
a tolerância e a paz.
Nada justifica a agressão a uma mulher. O que se registra nos boletins de ocorrência é reflexo de uma
sociedade machista, que não respeita o sexo feminino e instiga a sexualidade e a imagem da mulher apenas
como objeto. Temos que acabar com essa cultura. É um desafio a vencer, começando em nossas casas, chegando às escolas e, a partir daí, a todos os ambientes sociais.
Da minha parte, apresentei o Projeto de Lei nº 2.362, de 2015, que altera a Lei Maria da Penha, para
garantir o direito à cirurgia plástica reparadora, no Sistema Único de Saúde – SUS, à mulher vítima de violência doméstica da qual tenham resultado sequelas físicas. Vários Estados brasileiros já adotaram legislação nesse sentido, a exemplo de Rio Grande do Sul e Pernambuco. Com esse projeto, pretendo universalizar
esse procedimento.
O que propomos é uma ação que tem a intenção de amenizar danos irreversíveis causados em mulheres
que sofrem agressão física. No entanto, sabemos que isso não ajuda a diminuir o crescimento das agressões.
Para isso, é preciso criar uma cultura de menos agressão e violência, menos hostilidade e machismo, mais paz
e tolerância, mais amor e compaixão. Menos é mais!
Nosso projeto passará pelas Comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. Conto com a ajuda dos pares para aprovação rápida.
Era isso que tinha a dizer.
O SR. GIACOBO (PR-PR. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em Ortigueira, na região central do Estado do Paraná, a empresa Klabin S.A. inaugura hoje, com a presença
honrosa do Presidente Temer, uma das maiores fábricas de celulose do mundo.
O projeto Puma, como é denominado, constitui o maior empreendimento privado em construção no
Paraná. A obra é estimada em R$ 8,5 bilhões, incluídos R$ 2 bilhões em ativos florestais, além de gerar 1,4 mil
empregos. O valor total, portanto, se aproxima do orçamento municipal de Curitiba. São ao todo 243 mil hectares, o quíntuplo da área ocupada pela capital.
Do mirante instalado durante a obra pela empresa viam-se 45 guindastes dispersos por uma área equivalente a 200 campos de futebol, bem como 12,5 mil operários, quantidade superior à população de 242 cidades paranaenses tomadas individualmente. A instalação é entrecortada por pipe racks, dutos que transportam
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fluidos e gases para uso da instalação. Eles, em linha reta, se estendem por 6,2 quilômetros. Mais ainda, apenas
de concreto foi gasta a carga de 26 mil caminhões, o equivalente a três Maracanãs. Na paisagem local destaca-se também uma torre de 160 metros, correspondente a um prédio de 55 andares.
A fábrica da Klabin produzirá 1,5 milhão de toneladas de celulose, matéria‑prima utilizada na produção
de embalagens, papéis mais resistentes, papéis de escritório, sanitários, fraldas descartáveis e artigos de higiene íntima.
A Klabin, sem dúvida, é uma das poucas empresas da área que se encontra em franco processo de expansão, em um contexto onde não se investia há 12 anos.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebamos com particular alegria e sentimento de esperança a grande iniciativa da Klabin, grupo empresarial que muito honra o Paraná e o nosso País.
Muito obrigado.
O SR. MARCIO ALVINO (PR-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quinta-feira, dia 23 de junho, foi um dia muito especial e importante. Fui recepcionado pelo Vereador Paulo Mario, do PR, na Câmara Municipal de Bragança Paulista, ocasião em que anunciei a destinação de
recursos financeiros, provenientes de emenda parlamentar, nos exercícios de 2017 e 2018, que beneficiarão a
Santa Casa de Misericórdia, a Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais – APAE e as instituições Vila São
Vicente de Paulo, Sociedade de Assistência ao Menor Aprendiz – SAMA, Asilo de Mendicidade de São Vicente
de Paulo e Casa da Benção.
Quero, nesta oportunidade, parabenizar o Provedor e o Vice-Provedor da Santa Casa, respectivamente
João José Marques e Enir Hernandes Acedo, o Ditinho Bueno, Presidente da Vila São Vicente de Paulo, o Francisco de Souza Pocol, Tesoureiro da Casa da Benção, o Jeferson Donizete Bueno, Gerente do Asilo de Mendicidade de São Vicente de Paulo, a Ana Lídia Piniano, Presidente do SAMA, a Maria Cândida Toloza, Presidente da
APAE, dirigentes dessas valorosas entidades filantrópicas pelas práticas de fraternidade e compaixão, na defesa
e no apoio às pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade social.
Estiveram também acompanhando a sessão os Vereadores Natanael Ananias, Léo do Toró, Gi Bueno,
Jorge do Proerd, e, ainda, do Município de Tuiuti, o Vereador Élio Jardim, a Presidente do PR Mulher, Zuleika
Mathias, o Secretário da Executiva Municipal do PR, Manoel Soares, as lideranças do Partido da República e os
moradores da cidade.
Sr. Presidente, afirmo que tenho um compromisso com Bragança Paulista. Estou à disposição da cidade.
Tenho procurado falar pouco, mas cumprir com aquilo que me comprometo.
Agradeço a todos os presentes no evento a calorosa recepção.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO ALVES (PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vivemos hoje, em todo o mundo, a era da informação. E no Brasil não poderia ser diferente. Nunca a informação permeou tão intensamente a vida das pessoas. Nunca fomos tão chamados a exercer nossa
cidadania. Nunca nossa democracia alcançou tamanho grau de maturidade.
A era da informação pressupõe que a informação seja correta, de qualidade, fidedigna. Mais do que isso,
pressupõe que o acesso a ela seja democrático. Do contrário, sofremos o risco de um monopólio de acesso à
informação, resultando num cenário de déficit democrático. A existência de um bom conjunto de informações
pressupõe, por sua vez, o acesso aos dados brutos das mais diversas atividades humanas. E esses dados brutos
também têm de ser corretos, de qualidade, fidedignos. O Projeto de Lei nº 7.804, de 2014, que institui a Lei de
Dados Abertos, faz exatamente isso.
O acesso aos dados brutos faz parte de uma cadeia de valor que enriquece a transparência, solidifica
a democracia e permite uma tomada de decisão mais eficiente por parte do poder público. Os dados brutos
são agregados e processados para, em seguida, gerar informação. E a informação, depois de analisada e consolidada, pode ser transformada em conhecimento. Daí a importância dessa proposição. Aos darmos acesso
livre e uniforme aos dados brutos, queremos facilitar a elaboração da informação e promover a formação do
conhecimento.
Nossa Constituição Federal vai nesse sentido. São preceitos constitucionais o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. Da mesma forma, assegura-se o direito de se
receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral.
Também o Marco Civil da Internet, de maneira oportuna, aprofundou-se nessa questão. Estatuiu como
diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o estabelecimento de
mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com participação
do Governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica.
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Mas a aplicação prática dessas diretrizes requer o esforço desta Casa Legislativa. São necessárias a racionalização e a interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico. Necessária também a adoção
preferencial de tecnologias e formatos abertos e livres, bem como a publicidade e disseminação de dados e
informações públicos, de forma aberta e estruturada.
É imperativo, ainda, que cada ente da Administração adote um único sítio de Internet, com a finalidade
de centralizar a distribuição pública de dados das entidades a ele vinculadas. Isso porque o acesso organizado
e estruturado aos dados abertos é condição indispensável para o desenvolvimento tecnológico, para a pesquisa acadêmica e para a consecução dos objetivos da nossa Constituição Federal.
O projeto de lei estabelece, ainda, a titularidade dos dados para a Administração Pública, mesmo que
estejam sob a administração de empresas concessionárias ou outorgadas. O objetivo é garantir que os padrões
abertos sejam utilizados corretamente.
O obstáculo que se põe, no entanto, é a enorme dispersão dos dados, que são muitas vezes disponibilizados em formatos proprietários e sem padronização. Para contornarmos tais dificuldades, urge estabelecermos em lei uma regra uniforme, padronizada, no sentido de facilitar o acesso à informação primária, aos dados
brutos, tão importantes para o aprimoramento das instituições democráticas.
A Política de Dados Abertos é uma tendência inequívoca e irreversível nos mais importantes países do
mundo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE reconhece expressamente
que essa política promove a transparência, o controle público e a criação de valor, incentivando novos negócios,
a inovação tecnológica e serviços centrados no cidadão. Na Austrália, de maneira semelhante, se reconhece
que a disponibilização de dados abertos facilita a criação de produtos e serviços customizados e promove a
geração de empregos.
A liberação de dados brutos é tão essencial quanto o acesso à informação. Essa transparência garantirá
benefícios relevantes à sociedade civil, à academia e à população em geral.
É por esse motivo que encerro este pronunciamento reiterando meu integral apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 7.804/2014, que institui a Lei de Dados Abertos. Mais do que um mero debate setorial, esse é um
projeto que remete à reflexão ampla sobre o tipo de democracia que desejamos ter e transmitir aos nossos
filhos, sobre o País que desejamos ser no futuro.
Muito obrigado.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) – Encerro a sessão, convocando Sessão Extraordinária para amanhã,
quarta-feira, dia 29 de junho, às 9 horas, que será transformada em Comissão Geral para debater a violência
contra mulheres e meninas, a cultura do estupro, bem como o enfrentamento à impunidade, e políticas públicas de prevenção, proteção e atendimento a vítimas no Brasil. Convoco também Sessão Não Deliberativa de
Debates para amanhã, quarta-feira, dia 29 de junho, às 14 horas.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(COMISSÃO GERAL)
(Às 9 horas)
DEBATER “A VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS, A CULTURA DO ESTUPRO,
BEM COMO O ENFRENTAMENTO À IMPUNIDADE, E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO,
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A VÍTIMAS NO BRASIL”.
SESSÃO DE DEBATES
(NÃO DELIBERATIVA)
(Às 14 horas)
PEQUENO EXPEDIENTE
(Das 14 às 15 horas)
GRANDE EXPEDIENTE
(Às 15 horas)
Oradores:
15:00 Augusto Coutinho (SD – PE)
15:25 Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE)
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COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
AVISOS
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 104/2015 (Betinho Gomes) – Acrescenta parágrafo ao art. 14 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, para dispor sobre afastamento de membro da Mesa Diretora
da Casa que tenha contra si representação no âmbito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com admissibilidade aprovada.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Nº 106/2015 (Evair de Melo) – Dá nova redação ao § 1º do art. 46 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e acrescenta alínea ao inciso I do art. 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Nº 151/2016 (Rodrigo Pacheco) – Atribui ao Presidente, quanto às proposições, o ato de impugnação de
emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 01-07-16
Nº 152/2016 (Jhc) – Altera a redação do artigo 184 e acrescenta o artigo 184-A ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Resolução nº 17 de 1989, para criar a votação pelo meio virtual das modalidades de proposições que menciona.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Nº 155/2016 (Diego Garcia) – Altera o art. 57 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados para possibilitar que os suplentes dos blocos cujos titulares estejam ausentes possam votar, no âmbito das Comissões.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
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 4127/2012 (Edinho Bez) – Denomina “Prefeito Dilney Chaves Cabral” o viaduto duplo de acesso aos Bairros
São João e Morrotes localizado no quilômetro 336,35, da BR-101 no Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Nº 5567/2013 (Edinho Bez) – Institui o Dia Nacional do Engenheiro de Custos.
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 30-06-16
Nº 1913/2015 (Domingos Neto) – Denomina Deputado Welington Landim,todo o Trecho do Canal da Transposição do Rio São Francisco que se localiza em solo cearense.
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 30-06-16
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Nº 1942/2015 (Veneziano Vital do Rêgo) – Obriga os livreiros a dar ampla divulgação a obras literárias brasileiras nos locais que especifica.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
Nº 2071/2015 (Marcelo Matos) – Institui o Dia Nacional do Boxe.
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 30-06-16
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 486/2015 (Antonio Carlos Mendes Thame) – Dispõe sobre o registro de bombas para extração de água
de aquífero subterrâneo.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO ART.144
DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 sessões (art. 58, § 1° do RICD)
2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE LEI
Nº 3260/2012 (Manoel Junior) – Isenta os produtos classificados na posição 15.09 r 22.04 da Nomenclatura
Comum do MERCOSUL, originários e procedentes de Portugal, do Imposto de Importação.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROJETO DE LEI
Nº 195/2015 (Capitão Augusto) – Altera o 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.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 163 c/c 164, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, as
seguintes proposições:
PROJETOS DE LEI
Nº 1.619/15 (Deley) – “Altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para reduzir a 0 (zero) as alíquotas da
Contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da prestação de serviço público de saneamento básico”.
Nº 1.705/15 (Júlio Lopes) – “Altera as Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para permitir que prestadores de serviço público de saneamento básico excluam da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins com incidência não-cumulativa
a remuneração de seus serviços inadimplida”.
Relação dos Deputados para o Grande Expediente
JUNHO DE 2016
30

5ª-feira 15:00
15:25

Wilson Filho (PTB - PB)
Vicente Arruda (PDT - CE)
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.446/15 – Do Sr. Marcos Abrão – que “altera a Lei nº 7.827, de 1989, para estabelecer limite
mínimo de aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento para as atividades de micro
e pequenas empresas”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 5.352/16 – Do Sr. Helder Salomão – que “altera os artigos 14 e 20 da Lei nº 11.947, de 16 de
junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e o art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de
julho de 2003, que instituiu o Programa de Aquisição de Alimentos”.
RELATOR: Deputado HEITOR SCHUCH.
PROJETO DE LEI Nº 5.410/16 – Do Sr. João Derly – que “torna obrigatória a exposição nos rótulos das rações
animais de todos os nutrientes contidos em suas composições, com as respectivas quantidades”.
RELATOR: Deputado ADILTON SACHETTI.
PROJETO DE LEI Nº 5.449/16 – Do Sr. Covatti Filho e outros – que “altera a Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,
para prever a subvenção econômica a produtores para a equalização do preço de aquisição de milho destinado à alimentação animal, em períodos de elevação dos custos de produção para patamares superiores aos de
venda do produto final”.
RELATOR: Deputado NELSON MEURER.
PROJETO DE LEI Nº 5.473/16 – Do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “altera a Lei nº 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, para isentar do Imposto Territorial Rural as florestas plantadas”.
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU.
PROJETO DE LEI Nº 5.518/16 – Do Sr. Marx Beltrão – que “acrescenta inciso ao “caput” do art. 19 da Lei nº 10.696,
de 2003, para inserir, no Programa de Aquisição de Alimentos, a distribuição de sementes para plantação de
hortas nas escolas públicas de educação básica”.
RELATOR: Deputado BETO ROSADO.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.130/15 – Do Sr. William Woo – que “altera a Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, para estabelecer prazo de 4 (quatro) anos, prorrogável por até 4 (quatro) anos em ato do Poder Executivo, para apresentação de projetos no âmbito do PADIS – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
de Semicondutores”.
RELATOR: Deputado ELI CORRÊA FILHO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 945/11 – Do Sr. Rodrigo Garcia – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, que “regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, para dispor sobre
a informatização do processo administrativo”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
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 VITOR LIPPI.
PROJETO DE LEI Nº 5.390/16 – Do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978
para indicar obrigatoriedade de data de postagem e de entrega das correspondências”.
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
PROJETO DE LEI Nº 5.425/16 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “dispõe sobre deduções de imposto de renda referentes a doações a programas, projetos e atividades de ciência, tecnologia e inovação”.
RELATOR: Deputado CELSO PANSERA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 701/15 – Do Sr. Odorico Monteiro – que “altera o parágrafo 5º do artigo 32 da Lei nº 12.485,
de 12 de setembro de 2011, que “ dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado”” (Apensados: PL 1050/2015 e PL 3134/2015)
RELATOR: Deputado BILAC PINTO.
PROJETO DE LEI Nº 4.553/16 – Do Sr. Elizeu Dionizio – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação do
Código de Defesa do Consumidor em computadores comercializados no território nacional”. (Apensados: PL
4556/2016 e PL 4554/2016)
RELATOR: Deputado MARCELO AGUIAR.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-06-16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.904/15 – 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 ELMAR NASCIMENTO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 4.385/16 – Do Sr. Célio Silveira – que “dá nova redação ao art. 11 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil”.
RELATOR: Deputado FRANCISCO FLORIANO.
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B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 6.905/10 – Do Sr. Carlos Melles e outros – que “cria o Monumento Natural do Rio Samburá,
que passa a compor o mosaico de unidades de conservação da Serra da Canastra, nos termos do art. 26 da Lei
nº 9.985, de 18 de julho de 2000”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
PROJETO DE LEI Nº 5.251/13 – Do Senado Federal – Rodrigo Rollemberg – (PLS 113/2011) – que “acrescenta art.
42-A à Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que “Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e
terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes, e dá outras providências”, para disciplinar a franquia de bagagem no transporte interestadual
e internacional de passageiros”.
RELATOR: Deputado FAUSTO PINATO.
PROJETO DE LEI Nº 819/15 – Do Sr. Alberto Fraga – que “obriga toda e qualquer agência de modelo, a exigir e
manter em seu arquivo, atestado médico de saúde de modelos contratadas”.
RELATOR: Deputado FRANCISCO FLORIANO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 916/15 – Da Sra. Renata Abreu – que “altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei
no 4.117, de 27 de agosto de 1962, instituindo como direito do radiodifusor ser informado sobre o término de
sua outorga no prazo que estipula”. (Apensado: PL 1107/2015)
RELATOR: Deputado JUSCELINO FILHO.
COMISSÃO DE CULTURA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-07-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.363/16 – Do Sr. Hildo Rocha – que “denomina “Desembargador Leomar Amorim”, o trecho
da BR 222 entre o cruzamento com a BR 135 e o município de Chapadinha”.
RELATORA: Deputada ELIZIANE GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 5.389/16 – Do Sr. Eduardo Bolsonaro – que “inscreve o nome do CAPITÃO ALBERTO MENDES
JÚNIOR no Livro dos Heróis da Pátria”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 5.496/16 – Dos Srs. Otavio Leite e Fábio Sousa – que “inscreve o nome de Juscelino Kubitschek de Oliveira no Livro dos Heróis da Pátria”.
PROJETO DE LEI Nº 5.596/16 – Do Sr. João Paulo Papa – que “declara Francisco Saturnino Rodrigues de Brito
Patrono da Engenharia Sanitária do Brasil”.
RELATOR: Deputado EVANDRO GUSSI.
PROJETO DE LEI Nº 5.597/16 – Do Sr. Chico D’Angelo – (PL 5661/2016) – que “acrescenta a alínea f ao inciso II
do art. 3º, acrescenta a alínea i ao § 3º do art. 18 e altera o inciso V do art. 25, todos da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, que restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.600/16 – Da Sra. Dâmina Pereira – que “institui o Dia Nacional do Profissional de Comunicação de Mídia Eletrônica e Mídia Digital”.
RELATOR: Deputado FLAVINHO.
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PROJETO DE LEI Nº 5.609/16 – Do Senado Federal – Omar Aziz – (PLS 539/2015) – que “confere ao Município
de Parintins, no Estado do Amazonas, o título de Capital Nacional do Boi Bumbá”.
RELATOR: Deputado CABUÇU BORGES.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 798/11 – Do Sr. Paulo Abi-Ackel – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de serem subterrâneas
as instalações de distribuição de energia elétrica, quando realizadas em ruas das cidades que tenham setores
de valor histórico, reconhecidos por órgãos estatais, especialmente os tombados pelo Instituto do Patrimônio
e Artístico Nacional – IPHAN”. (Apensado: PL 1462/2011)
RELATORA: Deputada LUCIANA SANTOS.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.522/16 – Do Sr. Vanderlei Macris – que “torna obrigatória, na rotulagem de alimentos industrializados, a exposição clara e destacada da quantidade de carboidratos, sal, açúcar e gordura utilizados
em sua formulação”.
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-07-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.457/16 – Do Sr. Edio Lopes – que “dispõe sobre a exclusão da base de cálculo das contas
de energia elétrica da cobrança pela previsão de ligações clandestinas e inadimplência, e limita em 5% as compensações por perdas técnicas e não técnicas na transmissão e distribuição de energia elétrica”.
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO.
PROJETO DE LEI Nº 5.494/16 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Proteção e Defesa do Consumidor), para dispor sobre o prazo de prescrição da ação de execução individual”.
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.388/16 – Do Sr. Wilson Filho – que “veda às companhias seguradoras estabelecerem, nos
contratos de seguros de veículos, cláusula de exclusão de cobertura de danos decorrentes de agressão ou de
ato de vandalismo isolado ou de protesto coletivo”. (Apensado: PL 4549/2016)
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JÁCOME.
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 30/06/2016)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.409/16 – Do Sr. Laudivio Carvalho – que “altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para
reconhecer o direito de acesso ao atendimento policial especial ininterrupto como direito fundamental da mulher”.
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 622/15 – Da Sra. Moema Gramacho – que “dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para contratação de artistas que, em suas músicas, desvalorizem, incentivem a violência ou exponham
as mulheres a situação de constrangimento, ou contenham manifestações de homofobia, discriminação racial
ou apologia ao uso de drogas ilícitas”
RELATORA: Deputada ANA PERUGINI.
PROJETO DE LEI Nº 967/15 – Do Sr. Delegado Waldir – que “dispõe sobre a proibição de uso de modelos mulheres para divulgação de propagandas de lingerie e afins em vias públicas, bem como em mídias visuais como
TV, Jornais impressos e similares”. (Apensado: PL 4809/2016)
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.345/16 – Do Sr. Laudivio Carvalho – que “acrescenta à Lei nº 12.513, de 26 de outubro de
2011, dispositivo que estimula a participação das mulheres e jovens que residem em assentamentos da reforma agrária em cursos oferecidos por intermédio da Bolsa-Formação”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PROJETO DE LEI Nº 5.465/16 – Da Sra. Laura Carneiro – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006, para regular a divulgação do serviço telefônico de denúncias a respeito de violência contra a mulher”.
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
PROJETO DE LEI Nº 5.475/16 – Da Sra. Gorete Pereira – que “dispõe sobre a criação de Delegacias Especializadas
em crimes contra a Mulher, nos municípios com mais de sessenta mil habitantes”.
RELATORA: Deputada SORAYA SANTOS.
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
E DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
LOCAL: Auditório Petrônio Portela – Senado Federal
HORÁRIO: 12h
A – Audiência Pública:
Tema: “Debater a defasagem dos valores repassados pela Caixa Econômica Federal aos agentes lotéricos”
Requerimento nº 73/2016 (CDEICS)
Iniciativa: Deputado Goulart
Requerimento nº 74/2016 ( CDEICS)
Iniciativa: Deputados Herculano Passos, Keiko Ota, Áureo e Mauro Pereira
Requerimento nº 222/2016 (CFT)
Iniciativa: Deputados Carlos Melles, Pauderney Avelino e Hélio Leite
Requerimento nº 221/2016 (CFFC)
Iniciativa: Deputado Valtenir Pereira
Convidados:
 CLEVERSON TADEU SANTOS, Superintendente Nacional de Operações de Varejo da Caixa Econômica Federal;*
 JOSÉ MANUEL GOUVEIA, Presidente da Associação dos Lotéricos de São Paulo e Interior – ALSPI;*
 ADRIANA DOMINGUES, Diretora de Comunicação da Associação dos Lotéricos de São Paulo e Interior – ALSPI;*
 GILMAR CECHET, Presidente do Sindicato dos Lotéricos de Santa Catarina – SINDELSC.*
*Confirmado
**Declinou
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 30/06/2016)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
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 MARINALDO ROSENDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.557/16 – Do Sr. Nilson Leitão – que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que dispõe sobre os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
PROJETO DE LEI Nº 5.565/16 – Do Sr. Washington Reis – que “dispõe sobre as competências do Inmetro para regular e fiscalizar os instrumentos e meios de medição utilizados por aplicativos de celular utilizados nos meios
de transportes, como Uber e similares”.
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.582/16 – Do Sr. Silas Freire – que “disciplina a comercialização de spray de pimenta e dá
providências correlatas”.
RELATORA: Deputada KEIKO OTA.
PROJETO DE LEI Nº 5.595/16 – Do Sr. Renato Molling – que “altera os arts. 157 e 158 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”, para fins de reduzir o prazo de encerramento do procedimento da falência”
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.619/16 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “dispõe sobre a proibição de cobrança, por parte
de estabelecimentos de comércio alimentar, de taxas para divisão de porções, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada JOSI NUNES.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-07-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.429/15 – Do Sr. Cabuçu Borges – que “estende a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana para o Município de Mazagão, Estado do Amapá”. (Apensado: PL 4966/2016)
RELATOR: Deputado MARCOS REATEGUI.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.848/13 – Do Sr. Rubens Bueno – que “acrescenta o § 5º ao art. 47 e dá nova redação ao
caput do art. 48, da Lei nº 7.357, de 02 de setembro de 1985, para estabelecer o domicílio do portador como
foro competente para a execução do cheque”.
RELATOR: Deputado ADAIL CARNEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 1.855/15 – Do Sr. Herculano Passos – que “dispõe sobre os serviços comerciais de tosa e
banho em cães e gatos”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS RAMOS.
PROJETO DE LEI Nº 3.491/15 – Do Sr. Alan Rick – que “cria a Zona Franca de Rio Branco, Estado do Acre”
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.281/16 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a redação do art. 1.021 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.351/16 – Do Sr. Marinaldo Rosendo – que “acrescenta parágrafo ao art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de reduzir o
valor do depósito recursal para microempresa e empresa de pequeno porte”.
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO.
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PROJETO DE LEI Nº 5.391/16 – Do Sr. Professor Victório Galli – que “institui o não pagamento de estacionamento
em Shopping, Estádios de futebol e qualquer outro estacionamento para fins de eventos públicos às pessoas
doadoras de sangue, deficientes físicos e idosos”. (Apensados: PL 5477/2016 e PL 5653/2016)
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.405/16 – Do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei nº 13.097, de 19 de janeiro
de 2015, para reduzir a tributação de pequenos estabelecimentos industriais de cervejas e chopes especiais”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.440/16 – Do Sr. Carlos Manato – que “altera a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008,
que “Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão
de incentivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991”, para incluir como hipótese de prorrogação
das licenças maternidade e paternidade o nascimento prematuro”.
RELATORA: Deputada KEIKO OTA.
PROJETO DE LEI Nº 5.466/16 – Da Sra. Laura Carneiro – que “altera a Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979,
que “Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via
terrestre”, para estabelecer direitos específicos ao consumidor que adquire ou utiliza serviços de reparo em
concessionários de produtores de veículos automotores de via terrestre”.
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.491/16 – Do Sr. Marinaldo Rosendo – que “modifica a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976,
para permitir a dedução de valores gastos com programas de alimentação do trabalhador por pessoas jurídicas tributadas na sistemática do lucro presumido e Simples Nacional”.
RELATOR: Deputado JOÃO ARRUDA.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 16
HORÁRIO: após reunião Deliberativa
A – Audiência Pública:
Debater o Projeto de Lei nº 569/2011, que dispõe sobre a prestação de serviço pelas concessionárias de serviço
público de saneamento básico e energia elétrica.
Em atendimento ao Requerimento nº 112/2016, de autoria do Deputado Hildo Rocha (PMDB?MA).
Participantes:
Senhor Romeu Donizete Rufino
Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel;
Senhor Roberto Cavalcanti Tavares
Diretor-Presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento – Aesbe;
Senhor Nelson Fonseca Leite
Presidente da Associação Nacional de Distribuidoras de Energia Elétrica – ABRADEE;
Representante da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades;
Representante da Confederação Nacional de Associações de Moradores – CONAM;
Senhor Aparecido Hojaij
Presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 30/06/2016)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.540/16 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “acrescenta dispositivo na Lei nº. 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente”.
RELATOR: Deputado NILTO TATTO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.385/16 – Da Sra. Ana Perugini – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (o Estatuto da Cidade) e a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional
– FUNPEN, para garantir compensação aos municípios com unidades prisionais”.
RELATOR: Deputado ANGELIM.
PROJETO DE LEI Nº 5.468/16 – Do Sr. Francisco Floriano – que “”Institui o Regime Especial de Incentivos para
o Transporte Público Coletivo Alternativo Urbano e Metropolitano de Passageiros – REITAUP”. (Apensado: PL
5481/2016)
RELATOR: Deputado MIGUEL HADDAD.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.919/15 – Do Sr. Rogério Rosso – que “dispõe sobre o transporte gratuito de mesários e
jurados no exercício do múnus público, bem como, de testemunha e vítima oficialmente intimadas para comparecer em unidade jurisdicional ou de polícia judiciária”. (Apensado: PL 3702/2015)
RELATORA: Deputada LUIZIANNE LINS.
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
REUNIÃO
LOCAL: Anexo II, Plenário 09
HORÁRIO: 13h30min
A – Outro Evento:
(com a participação da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal e da Frente
Parlamentar de Direitos Humanos)
A – FÓRUM SOCIAL E PARLAMENTAR DE DIREITOS HUMANOS PELA DEMOCRACIA
Objetivo: Debater uma agenda comum e definir prioridades de políticas públicas em direitos humanos.
1) Mesa de abertura
Autoridades convidadas:
Ex-Ministros
Deputados Estaduais
Vereadores
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal – Paulo Paim
Presidente da Frente Parlamentar de Direitos Humanos – Érika Kokay
2) Palavra aberta a entidades da Sociedade Civil e Movimentos Sociais
3) Conclusões e encaminhamentos
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.333/16 – Da Sra. Laura Carneiro – que “acrescenta incisos ao art. 1º da Lei nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991, para explicitar, entre as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac,
o apoio às culturas indígenas, afro-brasileiras e de minorias e a distribuição equilibrada de recursos entre as
manifestações culturais, priorizando as tradicionais de origem local, raízes da cultura brasileira”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
REUNIÃO
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 08h
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A – Palestra do Ciclo de Palestras “Educação em Debate”, promovido pela Comissão de Educação em parceria
com a Frente Parlamentar Mista da Educação (REQ nº 168/2016, de autoria dos Deputados Pedro Fernandes e
Alex Canziani)
Tema: SAÚDE MENTAL NA ESCOLA
Palestrante:
RODRIGO AFFONSECA BRESSAN , Mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Universidade Federal de São
Paulo – UNIFES e com Pós – Doutorado no Institute of Psychiatry King’s College London – University of London.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 30/06/2016)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 884/11 – Do Sr. Luiz Fernando Machado – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Litoral Norte – SP (UFLN)”. (Apensado: PL 1261/2011)
RELATOR: Deputado LOBBE NETO.
PROJETO DE LEI Nº 6.272/13 – Do Sr. Milton Monti – que “cria a Universidade Federal de Bauru – UNIFEB e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado NILSON PINTO.
PROJETO DE LEI Nº 6.513/13 – Do Sr. Nilson Leitão – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus Universitário em Cáceres da Universidade Federal de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado PEDRO CUNHA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 6.514/13 – Do Sr. Nilson Leitão – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus Universitário em Juara da Universidade Federal de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO.
PROJETO DE LEI Nº 7.353/14 – Do Sr. Daniel Almeida – que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal do
Piemonte da Chapada Diamantina, no Estado da Bahia e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 7.451/14 – Da Sra. Alice Portugal – que “autoriza o Poder Executivo a instalar campus do
Instituto Federal da Bahia no Município de Maragogipe, no Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado CELSO JACOB.
PROJETO DE LEI Nº 7.455/14 – Da Sra. Alice Portugal – que “autoriza o Poder Executivo a instalar campus do
Instituto Federal Baiano no Município de Gandu, no Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado ELIZEU DIONIZIO.
PROJETO DE LEI Nº 7.456/14 – Da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre a criação de um campus do Instituto
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBa) em São Sebastião do Passé, Bahia”.
RELATOR: Deputado MOSES RODRIGUES.
PROJETO DE LEI Nº 2.156/15 – Do Sr. Marcelo Belinati – que “altera o art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de
1999, para incluir os parágrafos 2º e 3º, instituindo aulas itinerantes de educação para o uso sustentável de
recursos hídricos e energéticos”.
RELATOR: Deputado MOSES RODRIGUES.
PROJETO DE LEI Nº 3.124/15 – Do Sr. Domingos Neto – que “autoriza o Poder Executivo a criar campus da Universidade Federal do Ceará – UFC no Município de Tauá, no Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado ALAN RICK.
PROJETO DE LEI Nº 3.125/15 – Do Sr. Domingos Neto – que “autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE no Município de Ipu, no Estado de Ceará”.
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
PROJETO DE LEI Nº 3.471/15 – Do Sr. Helder Salomão – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
– LDB, para determinar que a carga horária semanal mínima para as disciplinas do ensino médio deverá ser de
dois tempos de aula”.
RELATOR: Deputado WILSON FILHO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.673/15 – Do Sr. Fábio Mitidieri – que “dispõe sobre o peso da mochila e similares a ser
transportado pelo estudante”. (Apensado: PL 5241/2016)
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI.
PROJETO DE LEI Nº 3.692/15 – Do Sr. Marcelo Álvaro Antônio – que “fica criado o “Programa Nacional da Cultura
de Paz no Trânsito” e o “Prêmio Nacional da Cultura de Paz no Trânsito” e dá outras providências.””
RELATOR: Deputado DANILO CABRAL.
PROJETO DE LEI Nº 3.740/15 – Do Sr. Guilherme Mussi – que “reconhece a denominação dos cursos de Agronomia ou de Engenharia Agronômica segundo a tradição da instituição de ensino”.
RELATOR: Deputado BETO ROSADO.
PROJETO DE LEI Nº 3.953/15 – Do Sr. Marcelo Belinati – que “acrescenta o inciso VIII no art. 24 do Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (Lei das diretrizes e bases da educação nacional), para determinar que as aulas de
educação básica, nos ensinos fundamental e médio, deverão ter seu início no mínimo ás 9:00h (nove horas)”.
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 4.989/16 – Do Sr. Milton Monti – que “denomina Campus Lodovico Trevisan, o Campus de
Piracicaba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)”.
RELATORA: Deputada BRUNNY.
PROJETO DE LEI Nº 5.228/16 – Do Sr. Alfredo Nascimento – que “dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo
para estudantes de cursos de idiomas e de informática”.
RELATOR: Deputado RAFAEL MOTTA.
PROJETO DE LEI Nº 5.374/16 – Do Sr. Eduardo Barbosa – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
de forma a inserir o inciso XIII no art. 3º e modificar o art. 37, caput, e o art. 58, § 3º”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-06-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.081/15 – Da Sra. Mara Gabrilli – que “altera a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009,
para estabelecer, como requisito para concessão ou renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) atuante na área educacional, a demonstração de cumprimento dos dispositivos da
legislação relativa às pessoas com deficiência e à acessibilidade”.
RELATOR: Deputado MANDETTA.
PROJETO DE LEI Nº 3.661/15 – Do Sr. Cabuçu Borges – que “altera o art. 28 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, para incluir as escolas rurais como espaços de efetivação do pleno exercício do direito à cultura de
cultura no campo”.
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES.
PROJETO DE LEI Nº 3.821/15 – Do Sr. Takayama – que “dispõe sobre a possibilidade de reposição de aula por
meio de aulas de telecentro em períodos de greve escolar”
RELATORA: Deputada PROFESSORA MARCIVANIA.
PROJETO DE LEI Nº 3.909/15 – Do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “dispõe sobre a implantação de hortas nas
instituições de ensino públicas da educação básica”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA MARCIVANIA.
PROJETO DE LEI Nº 3.947/15 – Do Sr. Marcelo Belinati – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
com o objetivo de determinar que as salas de aulas com quantidade de alunos acima de 25, tenham dispositivo de sonorização que permitam a perfeita difusão da voz do professor no ambiente assegurando a proteção
de suas cordas vocais e permitir que os alunos possam ouvir adequadamente as aulas”.
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE.
PROJETO DE LEI Nº 4.242/15 – Do Sr. Marcelo Belinati – que “dispõe sobre a impressão de informações sobre
a preservação, reutilização e uso racional da água na contracapa dos livros didáticos adotados pelas escolas
estaduais e municipais com a finalidade de combater a cultura do desperdício e estimular a racionalização do
consumo da água”.
RELATOR: Deputado CELSO JACOB.
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PROJETO DE LEI Nº 4.506/16 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “dá nova redação ao § 2º do art. 44 da Lei n.º 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”.
RELATOR: Deputado ALIEL MACHADO.
PROJETO DE LEI Nº 4.738/16 – Do Sr. Alfredo Nascimento – que “acrescenta dispositivo que dispõe sobre devolução do valor de matrícula em estabelecimento de ensino à Lei n° 9.870, de 23 de novembro de 1999”.
RELATOR: Deputado ALIEL MACHADO.
PROJETO DE LEI Nº 4.824/16 – Do Senado Federal – Fleury – (PLS 281/2014) – que “altera o art. 4º da Lei nº 13.018,
de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, para incluir previsão de apresentações
de ações culturais dos pontos e pontões de cultura nas escolas da rede pública”.
RELATOR: Deputado DANIEL VILELA.
COMISSÃO DO ESPORTE
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.458/16 – Da Sra. Flávia Morais – que “altera o art. 56 da Lei n.º 9.615, de 24 de março de
1998, que dispõe sobre as normas gerais do desporto, para garantir a participação gratuita das escolas públicas na programação de desporto escolar de que trata o art. 56, § 2º, inciso I, da Lei n.º 9.615, de 24 de março de
1998, financiada com recursos oriundos da arrecadação das loterias federais”.
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.429/07 – Do Sr. Silvio Torres – que “altera a Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998”. (Apensado: PL 3786/2008)
RELATOR: Deputado JOÃO DERLY.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
E DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
LOCAL: Auditório Petrônio Portela – Senado Federal
HORÁRIO: 12h
A – Audiência Pública:
Tema: “Debater a defasagem dos valores repassados pela Caixa Econômica Federal aos agentes lotéricos”
Requerimento nº 73/2016 (CDEICS)
Iniciativa: Deputado Goulart
Requerimento nº 74/2016 ( CDEICS)
Iniciativa: Deputados Herculano Passos, Keiko Ota, Áureo e Mauro Pereira
Requerimento nº 222/2016 (CFT)
Iniciativa: Deputados Carlos Melles, Pauderney Avelino e Hélio Leite
Requerimento nº 221/2016 (CFFC)
Iniciativa: Deputado Valtenir Pereira
Convidados:
 CLEVERSON TADEU SANTOS, Superintendente Nacional de Operações de Varejo da Caixa Econômica Federal;*
 JOSÉ MANUEL GOUVEIA, Presidente da Associação dos Lotéricos de São Paulo e Interior – ALSPI;*
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 ADRIANA DOMINGUES, Diretora de Comunicação da da Associação dos Lotéricos de São Paulo e Interior –
ALSPI;*
 GILMAR CECHET, Presidente do Sindicato dos Lotéricos de Santa Catarina.*
*Confirmado
**Declinou
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
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 3.050/15 – Do Sr. Rubens Bueno – que “altera o parâmetro a ser utilizado no estabelecimento do valor do dia-multa nos crimes contra a ordem tributária”.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-06-16
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 1.737/15 – Da Sra. Renata Abreu – que “autoriza o aproveitamento dos incentivos fiscais
da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet), pelas empresas optantes pelo lucro presumido na
apuração do imposto de renda”.
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
E DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
LOCAL: Auditório Petrônio Portela – Senado Federal
HORÁRIO: 12h
A – Audiência Pública:
Tema: “Debater a defasagem dos valores repassados pela Caixa Econômica Federal aos agentes lotéricos”
Requerimento nº 73/2016 (CDEICS)
Iniciativa: Deputado Goulart
Requerimento nº 74/2016 ( CDEICS)
Iniciativa: Deputados Herculano Passos, Keiko Ota, Áureo e Mauro Pereira
Requerimento nº 222/2016 (CFT)
Iniciativa: Deputados Carlos Melles, Pauderney Avelino e Hélio Leite
Requerimento nº 221/2016 (CFFC)
Iniciativa: Deputado Valtenir Pereira
Convidados:
 CLEVERSON TADEU SANTOS, Superintendente Nacional de Operações de Varejo da Caixa Econômica Federal;*
 JOSÉ MANUEL GOUVEIA, Presidente da Associação dos Lotéricos de São Paulo e Interior – ALSPI;*
 ADRIANA DOMINGUES, Diretora de Comunicação da Associação dos Lotéricos de São Paulo e Interior – ALSPI;*
 GILMAR CECHET, Presidente do Sindicato dos Lotéricos de Santa Catarina – SINDELSC.*
*Confirmado
**Declinou
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COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 30/06/2016)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.381/16 – Do Sr. Wilson Filho – que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de
Exportação (ZPE) no Município de Cabedelo, Estado da Paraíba”.
RELATOR: Deputado ZECA CAVALCANTI.
PROJETO DE LEI Nº 5.450/16 – Do Sr. Francisco Chapadinha – que “institui o Fundo Nacional de Apoio à Região
de Alter do Chão – FUNALTER, no Estado do Pará, e dá outras providências”
RELATOR: Deputado BETO SALAME.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.809/15 – Do Sr. Mauro Mariani – que “autoriza a Caixa Econômica Federal a realizar concurso especial da Mega-Sena, com a finalidade de destinar recursos a vítimas de calamidades públicas”.
RELATOR: Deputado CACÁ LEÃO.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 02
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 113/16 – Da Sra. Tereza Cristina – que “requer que seja realizada, no âmbito dessa Comissão, Audiência Pública para debater o PL 25/15, que dispõe sobre a conservação e a utilização sustentável da
vegetação nativa do Bioma do Cerrado”.
REQUERIMENTO Nº 114/16 – Dos Srs. Paes Landim e Wilson Filho – (REQ 106/2016) – que “solicita a inclusão de
convidado na audiência pública que será realizada neste colegiado com base no Requerimento da CMADS nº
106, de 2016, que requer o debate sobre regras do licenciamento ambiental”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 54/15 – Do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “susta os efeitos do Decreto nº
8.437, de 22 de abril de 2015 que Regulamenta o disposto no art. 7º, caput, inciso XIV, alínea “h”, e parágrafo
único, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental será de competência da União”.
RELATOR: Deputado DANIEL COELHO.
PARECER: pela aprovação.
Retirado de pauta a pedido do Relator, em 01/07/2015 e 26/08/2015
Retirado de pauta, de ofício, em 12/08/2015 e 08/06/2016
Vista conjunta aos Deputados Edmilson Rodrigues e Josué Bengtson, em 15/07/2015.
O Deputado Josué Bengtson apresentou voto em separado em 09/06/2016.
PROJETO DE LEI Nº 1.417/15 – Do Sr. Goulart – que “tipifica condutas praticadas contra cães e gatos, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DANIEL COELHO.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 3.981/15 – Do Sr. Expedito Netto – que “aumenta a pena do crime de queimada”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.605, de 1998.
RELATOR: Deputado VICTOR MENDES.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado Requerimento de Retirada de pauta do Deputado Mauro Pereira. Deputado Valdir Colatto subscreveu o requerimento, em 15/06/2016
PROJETO DE LEI Nº 4.175/15 – Da Comissão Externa destinada a acompanhar as ações do governo federal, estadual e municipal no combate à seca no semiárido nordestino. – que “institui a Política de Convivência com
a Seca Nordestina”.
RELATOR: Relator a Designar.
PARECER: pela aprovação. (Não-membro)
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 4.109/12 – Do Sr. Laercio Oliveira – que “institui o Programa Nacional de Conservação, Uso
Racional e Reaproveitamento das Águas”.
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 06/11/2013.
Aprovado Requerimento de Retirada de pauta a pedido do Deputado Ricardo Tripoli, em 15/06/2016
Aprovado requerimento de Retirada de pauta do Deputado Max Filho. Os Deputados Augusto Carvalho e Josué Bengtson subscreveram, em 08/06/2016
PROJETO DE LEI Nº 213/15 – Do Sr. Giovani Cherini – que “regulamenta o Rodeio como atividade da cultura
popular e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PARECER: pela aprovação.
Retirado de pauta a pedido do Relator, em 15/06/2016
Retirado de pauta de ofício, devido ausência do Relator, em 24/05/2016
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”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 8.001, de 1990.
RELATOR: Deputado DANIEL COELHO.
PARECER: pela rejeição.
Retirado de pauta a pedido do Relator, em 08/06/2016
PROJETO DE LEI Nº 1.962/15 – Do Sr. Jorge Côrte Real – que “dispõe sobre incentivos à implantação de pequenas centrais hidrelétricas e de centrais de geração de energia elétrica a partir da fonte solar e da biomassa e
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Retirado de pauta devido ausência do Relator, em 15/06/2016
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 DANIEL COELHO.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de Relator 1 da CINDRA.
Vista ao Deputado Nilto Tatto, em 08/06/2016.
PROJETO DE LEI Nº 3.751/15 – Do Sr. Toninho Pinheiro – que “dispõe sobre a desapropriação e indenização de
propriedades privadas em unidades de conservação de domínio público”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.985, de 2000.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Nilto Tatto, em 08/06/2016.
O Deputado Nilto Tatto apresentou voto em separado em 15/06/2016.
Aprovado Requerimento de Retirada de pauta do Deputado Ricardo Tripoli, em 15/06/2016
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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”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Instituir no ordenamento jurídico-ambiental novas técnicas processuais, como a
criação de uma ação revisional dos danos causados ao ambiente.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PARECER: pela rejeição.
Aprovado Requerimento de Retirada de pauta do Deputado Valdir Colatto, em 15/06/2016
PROJETO DE LEI Nº 3.979/15 – Do Sr. Zé Silva – que “altera o art. 11 da Lei nº 11.873, de 2013, que trata do Programa Cisternas”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO.
PARECER: pela rejeição.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.186/16 – Do Sr. Chico D’Angelo – que “altera a Lei nº 6.938, de 1981, a Lei nº 8.666, de
1993, e a Lei nº 9.605, de 1998,para instituir o Cadastro de Crimes contra o Meio Ambiente e vedar as pessoas
jurídicas inscritas nesse Cadastro de receberem financiamentos e incentivos governamentais e de contratar
com o Poder Público”.
RELATORA: Deputada MARGARIDA SALOMÃO.
PROJETO DE LEI Nº 5.338/16 – Do Sr. Cícero Almeida – que “dispõe sobre a preferência em convênios com o
Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional os entes federados municipais que implantarem programas de preservação de nascentes, plantio, conservação e revitalização de matas ciliares nas margens de
riachos e rios do seu território”.
RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 10h
A – Audiência Pública:
Tema:
Debater o Encaminhamento do Novo Código de Mineração, em atendimento ao Requerimento nº 112/2016,
de autoria do Deputado Arnaldo Jordy.
Convidados:
 Deputado Laudivio Carvalho;
 Deputado Leonardo Quintão;
 Representante do Ministério de Minas e Energia;
 Sra. Maria Amélia Rodrigues da Silva Enríquez, Secretária Adjunta de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará – SEDEME/PA;
 Representante do Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM;
 Sr. Telton Elber Corrêa, Diretor-Geral Interino do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM;
 Representante do Grupo de Trabalho de Mineração do Ministério Público Federal;
 Sra. Alessandra Cardoso, Assessora Política do Instituto de Estudos Econômicos e Sociais – INESC; e
 Sra. Juliana Malerba, do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração.

154

Quarta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2016

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 30/06/2016)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.589/16 – Do Sr. João Castelo – que “altera o Decreto nº 5.163 de 30 de julho de 2004 que
regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de
geração de energia elétrica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CARLOS ANDRADE.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
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”.
RELATOR: Deputado FABIO GARCIA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
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 SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.911/14 – Do Sr. Felipe Bornier – que “dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança
em estacionamentos” (Apensado: PL 993/2015)
RELATOR: Deputado EDUARDO BOLSONARO.
PROJETO DE LEI Nº 5.283/16 – Do Sr. Cabo Sabino – que “assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, investigada ou ré em processo penal”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BOLSONARO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-07-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.524/16 – Do Sr. Felipe Bornier – que “obriga garantir o direito das mulheres vítimas de crimes de violência, de serem atendidas pela autoridade policial, competente, a sua escolha”.
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.541/14 – Do Sr. João Rodrigues – que “regula a segurança nos campi das instituições de
ensino superior, no âmbito Federal, Estadual e Municipal”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.488/16 – Do Sr. Delegado Waldir – que “altera a Lei nº 13.022 de 08 de agosto de 2014”.
RELATOR: Deputado PAULO FREIRE.
PROJETO DE LEI Nº 5.492/16 – Do Sr. Cabo Daciolo – que “estabelece a periculosidade e a insalubridade para os
órgãos integrantes do sistema de segurança pública, previstos em Artigo 144 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 5.505/16 – Do Sr. Rocha – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que “Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas
– Sinarm, define crimes e dá outras providências””
RELATOR: Deputado ALUISIO MENDES.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 134/15 – Do Sr. João Derly – que “altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, para
estender às pessoas portadoras de doenças graves a prioridade de atendimento”. (Apensados: PL 547/2015 e
PL 1215/2015)
RELATOR: Deputado CARLOS GOMES.
PROJETO DE LEI Nº 1.460/15 – Da Sra. Flávia Morais – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, em funcionamento no território nacional, manterem aparelho desfibrilador
externo automático”.
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS.
PROJETO DE LEI Nº 1.496/15 – Do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
para proibir a publicidade de bebidas alcoólicas em eventos de natureza desportiva”.
RELATOR: Deputado HUGO MOTTA.
PROJETO DE LEI Nº 1.936/15 – Do Sr. Marx Beltrão – que “atribui às autoridades municipais competência para
aplicar penalidades no caso de infrações sanitárias”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 1.978/15 – Do Sr. Felipe Bornier – que “regulamenta as Cirurgias para pacientes com Obesidade”. (Apensado: PL 3061/2015)
RELATOR: Deputado PAULO FOLETTO.
PROJETO DE LEI Nº 2.371/15 – Do Sr. Hissa Abrahão – que “altera o artigo 107 da Lei 8.069 de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente”.
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS.
PROJETO DE LEI Nº 2.394/15 – Do Sr. Beto Rosado – que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para tratar da proteção dos conselheiros tutelar”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 2.794/15 – Do Sr. Antônio Jácome – que “institui a semana Nacional de combate à Cegueira”.
RELATOR: Deputado HIRAN GONÇALVES.
PROJETO DE LEI Nº 2.858/15 – Do Sr. Luiz Lauro Filho – que “dispõe sobre a criação do cadastro de profissionais
que trabalham ou cuidam de crianças, adolescentes, idosos e deficientes”. (Apensado: PL 3805/2015)
RELATOR: Deputado FLAVINHO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.145/15 – Do Sr. Vicentinho Júnior – que “acrescenta inciso aos artigos 1.962 e 1.963 da Lei
n° 10.406, de 2002, Código Civil, de modo a possibilitar a deserdação nas hipóteses de abandono”.
RELATORA: Deputada ZENAIDE MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 3.164/15 – Do Sr. João Rodrigues – que “dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) às
pessoas físicas que assumirem, oficialmente, os encargos de guarda, tutela ou adoção de crianças ou de adolescentes, assim definidos pelo art. 2º da Lei nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de
1990, abandonados ou desassistidos, que necessitem de guarda enquanto menores e dá outras providências”.
(Apensado: PL 5265/2016)
RELATOR: Deputado HIRAN GONÇALVES.
PROJETO DE LEI Nº 3.275/15 – Do Senado Federal – Lobão Filho – (PLS 102/2014) – que “altera a Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, para estabelecer reserva de vagas em estacionamentos públicos para mulheres
a partir do sexto mês de gestação e até 30 (trinta) dias após o parto”. (Apensados: PL 4548/2016 (Apensado: PL
4986/2016) e PL 5034/2016)
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 3.302/15 – Do Sr. Pedro Cunha Lima – que “dispõe sobre a aplicação mínima de recursos para
a pesquisa e o desenvolvimento de diagnósticos, medicamentos e outros produtos para a saúde destinados ao
tratamento de doenças raras, e destina parcela dos recursos recuperados em ações de ressarcimento ao erário
da União às ações de atenção integral às pessoas com doenças raras no Sistema Único de Saúde”. (Apensados:
PL 4345/2016 (Apensado: PL 4818/2016 (Apensado: PL 5017/2016)) e PL 4812/2016)
RELATORA: Deputada DULCE MIRANDA.
PROJETO DE LEI Nº 3.309/15 – Do Sr. Jorge Solla – que “institui o Dia Nacional de prevenção ao AVC, a ser celebrado no dia 29 de outubro de cada ano”.
RELATORA: Deputada BRUNNY.
PROJETO DE LEI Nº 3.327/15 – Do Sr. Giovani Cherini – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os postos de
combustíveis instalarem filtro nas bombas de abastecimento e proíbe o preenchimento do tanque do veículo
após o acionamento automático da trava de segurança da bomba de abastecimento”.
RELATOR: Deputado CARLOS GOMES.
PROJETO DE LEI Nº 3.625/15 – Da Sra. Tia Eron – que “estabelece Diretrizes para o acesso ao direito social à
educação e para a priorização dos ideais de coletividade, de solidariedade, do trabalho voluntário e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
PROJETO DE LEI Nº 3.639/15 – Do Sr. Rogério Rosso – que “institui o Programa Nacional de Referência em Tratamento da Psoríase”.
RELATORA: Deputada RAQUEL MUNIZ.
PROJETO DE LEI Nº 3.733/15 – Do Sr. Pedro Cunha Lima – que “dispõe sobre teores máximos de dióxido de enxofre residual em açúcar, estabelece normas aplicáveis a operações de crédito industrial ou agroindustrial, e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA.
PROJETO DE LEI Nº 3.986/15 – Do Sr. Fernando Torres – que “tornam-se obrigatórias as Emissões dos Extratos
anuais de quitação de pagamentos das contribuições da Previdência Social e do Fundo de garantia por tempo
de serviço”. (Apensados: PL 4755/2016, PL 4756/2016 e PL 5490/2016)
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 4.006/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “estabelece a obrigatoriedade de os serviços de
saúde integrantes do Sistema Único de Saúde a dispor de aparelhos de medição da pressão arterial infantil”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PROJETO DE LEI Nº 4.431/16 – Do Sr. Antonio Bulhões – que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
“dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências”, para proibir a venda de produtos fumígenos a crianças e adolescentes”.
RELATORA: Deputada ROSANGELA GOMES.
PROJETO DE LEI Nº 4.769/16 – Do Sr. Laudivio Carvalho – que “dá nova redação ao artigo 191 da Lei nº 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente)”.
RELATOR: Deputado CARLOS MANATO.
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PROJETO DE LEI Nº 5.077/16 – Do Sr. Alan Rick – que “dispõe sobre a Política Nacional de Conscientização e
Orientação sobre a Síndrome de Rett”.
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
PROJETO DE LEI Nº 5.102/16 – Do Sr. Alfredo Nascimento – que “institui o “Mês de Prevenção das Doenças do
Coração” no Brasil”
RELATOR: Deputado DR. JOÃO.
PROJETO DE LEI Nº 5.114/16 – Da Sra. Mariana Carvalho – que “é criado o Dia Nacional da Conscientização da
Doença de Fabry, a ser celebrado no dia 28 de abril”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SERFIOTIS.
PROJETO DE LEI Nº 5.248/16 – Do Sr. Weverton Rocha – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do
exame denominado Ecocardiograma fetal em gestantes”.
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS.
PROJETO DE LEI Nº 5.289/16 – Do Sr. João Derly – que “estabelece preceitos para o aperfeiçoamento da política
educacional brasileira dos sistemas públicos de ensino, para a permanência e o sucesso escolar de alunos com
distúrbios, transtornos e/ou dificuldades de aprendizagem, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 5.460/16 – Do Senado Federal – Acir Gurgacz – (PLS 688/2015) – que “determina que o Sistema Único de Saúde (SUS) ofereça tratamento de implante por cateter de prótese valvar aórtica”.
RELATORA: Deputada MARIANA CARVALHO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-07-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.462/16 – Do Senado Federal – José Serra – (PLS 727/2015) – que “altera a Lei nº 6.360, de
23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, os cosméticos, os saneantes e outros produtos, e dá outras providências, e a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que “define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências”, para dar transparência e previsibilidade ao
processo de concessão e renovação de registro de medicamento e de alteração pós-registro”.
RELATOR: Deputado LOBBE NETO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-06-16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.997/15 – Do Senado Federal – Zeze Perrella – (PLS 531/2011) – que “altera o art. 45 da Lei
nº 9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), para exigir a comprovação de contratação de seguro como condição para participação de atletas e de treinadores de futebol nas competições que especifica”. (Apensado: PL
7514/2014 (Apensado: PL 7622/2014))
RELATOR: Deputado LUCIANO DUCCI.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.272/16 – Do Poder Executivo – que “cria a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, por
desmembramento da Universidade Federal do Piauí”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO.
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PROJETO DE LEI Nº 5.531/16 – Do Poder Executivo – que “dispõe sobre o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais para os titulares das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
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))
RELATOR: Deputado RÔNEY NEMER.
PROJETO DE LEI Nº 2.897/15 – Do Sr. Alfredo Nascimento – que “acrescenta § 13 ao art. 11 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, para definir a condição de trabalhador rural”.
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 30/06/2016)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.902/15 – Do Sr. Celso Jacob – que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos DETRANS, disponibilizar informações sobre o Exame de Alcoolemia (Etilômetro, Etilotestes ou Bafômetro), na sua página na
Internet e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-07-16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.002/15 – Do Sr. Major Olimpio – que “acresce artigo à Lei 11.442, de 05 de janeiro de 2007,
que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4860, DE 2016,DA SRA. CHRISTIANE DE SOUZA YARED, QUE
“INSTITUI NORMAS PARA REGULAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
EM TERRITÓRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.860/16 – Da Sra. Christiane de Souza Yared – que “institui normas para regulação do transporte rodoviário de cargas em território nacional e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 8045, DE 2010, DO SENADO FEDERAL, QUE TRATA DO
“CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (REVOGA O DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 1941.
ALTERA OS DECRETOS-LEI Nº 2.848, DE 1940; 1.002, DE 1969; AS LEIS Nº 4.898, DE 1965,
7.210, DE 1984; 8.038, DE 1990; 9.099, DE 1995; 9.279, DE 1996; 9.609, DE 1998;
11.340, DE 2006; 11.343, DE 2006), E APENSADO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (20 SESSÕES)
DECURSO: 19ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-06-16
Projetos de Lei (Art. 205, §4º)
PROJETO DE LEI Nº 8.045/10 – Do Senado Federal – José Sarney – (PLS 156/2009) – que trata do “Código
de Processo Penal”. (Apensados: PL 7987/2010, PL 4599/2016, PL 4254/1998 (Apensado: PL 5353/2001), PL
7239/2002, PL 4151/2004, PL 4714/2004 (Apensados: PL 5928/2009 (Apensados: PL 5933/2009 (Apensado: PL 6054/2009), PL 6212/2009 (Apensado: PL 6943/2010) e PL 2726/2011), PL 3054/2011, PL 4460/2016
e PL 4838/2016), PL 4911/2005 (Apensados: PL 5843/2005, PL 7053/2006 e PL 2500/2011 (Apensado: PL
3887/2012)), PL 5305/2005 (Apensados: PL 3357/2008, PL 6055/2009, PL 7034/2014 e PL 3914/2015 (Apensados: PL 4197/2015 e PL 4267/2016)), PL 5329/2005, PL 7006/2006, PL 58/2007, PL 1341/2007 (Apensados:
PL 3027/2008 e PL 4939/2016), PL 1396/2007, PL 2064/2007, PL 2193/2007 (Apensado: PL 1211/2007), PL
2327/2007, PL 3770/2008, PL 4662/2009 (Apensado: PL 5191/2009), PL 4784/2009 (Apensado: PL 998/2011
(Apensado: PL 5481/2013 (Apensado: PL 6072/2013))), PL 5314/2009 (Apensados: PL 2065/2011 e PL 2840/2011),
PL 5954/2009, PL 6081/2009, PL 6196/2009 (Apensados: PL 6207/2009 e PL 4649/2016), PL 7283/2010 (Apensado: PL 348/2015), PL 7357/2010, PL 246/2011, PL 331/2011, PL 343/2011 (Apensado: PL 3699/2015), PL
1800/2011, PL 1843/2011, PL 1889/2011 (Apensados: PL 1904/2011 e PL 5523/2013), PL 1903/2011 (Apensado: PL 4937/2016), PL 1910/2011, PL 3267/2012, PL 4151/2012, PL 4525/2012, PL 4606/2012, PL 5635/2013,
PL 5776/2013 (Apensados: PL 5816/2013, PL 5789/2013, PL 5837/2013, PL 6057/2013, PL 7402/2014, PL
401/2015 (Apensado: PL 1811/2015), PL 783/2015, PL 2073/2015 (Apensado: PL 3698/2015) e PL 2075/2015
(Apensado: PL 3204/2015)), PL 6673/2013, PL 7213/2014, PL 7479/2014, PL 7611/2014, PL 7718/2014, PL
7863/2014, PL 7871/2014 (Apensado: PL 470/2015 (Apensados: PL 586/2015, PL 2074/2015, PL 2226/2015, PL
2680/2015, PL 2803/2015 e PL 4381/2016)), PL 8034/2014, PL 52/2015, PL 77/2015, PL 512/2015, PL 611/2015,
PL 997/2015, PL 1033/2015, PL 1484/2015, PL 1654/2015, PL 2379/2015 (Apensado: PL 2964/2015 (Apensado: PL 3621/2015)), PL 2441/2015, PL 2685/2015, PL 2733/2015, PL 2762/2015, PL 2809/2015 (Apensados:
PL 3923/2015, PL 3996/2015 e PL 4261/2016), PL 2917/2015, PL 3059/2015, PL 3211/2015, PL 3228/2015,
PL 3267/2015 (Apensado: PL 3271/2015), PL 3388/2015, PL 3425/2015, PL 3476/2015, PL 3477/2015, PL
3478/2015, PL 3479/2015, PL 3480/2015, PL 3481/2015, PL 3526/2015, PL 3633/2015, PL 3634/2015, PL
3684/2015, PL 3752/2015, PL 3916/2015 (Apensados: PL 4002/2015 e PL 4265/2016), PL 3922/2015 (Apensados: PL 3992/2015 e PL 4262/2016), PL 4158/2015, PL 4176/2015, PL 3700/1997 (Apensados: PL 6742/2002,
PL 5116/2001 e PL 2065/2007), PL 6562/2002, PL 7013/2006, PL 4756/2012, PL 6059/2013, PL 8040/2014, PL
3816/2008, PL 4774/2016 (Apensado: PL 5361/2016), PL 4900/2016, PL 4945/2016, PL 4946/2016, PL 5170/2016,
PL 5303/2016, PL 358/1999, PL 2887/2015 (Apensados: PL 3005/2015 e PL 5578/2016), PL 3976/2012 (Apensado: PL 3704/2015), PL 8001/2014, PL 6672/2013, PL 4120/2012, PL 5375/2016, PL 5348/2016 e PL 5463/2016)
RELATOR GERAL: Deputado JOÃO CAMPOS.
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
LOCAL: Ilhéus – BA
HORÁRIO: 14h
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A – Diligência:
Diligências da equipe técnica da CPI autorizada pela aprovação do Requerimento nº. 158/2016, aprovado na
reunião do dia 23/02/2016, a ser realizada no município de Ilhéus e arredores, no Estado da Bahia.
Período: 29/06 a 02/07/2016.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS
DE FRAUDES CONTRA A RECEITA FEDERAL DE BANCOS E GRANDES EMPRESAS,
MEDIANTE SUPOSTOS PAGAMENTOS DE PROPINAS PARA MANIPULAR OS RESULTADOS
DOS JULGAMENTOS REFERENTES À SONEGAÇÃO FISCAL PELO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 10h
A – Reunião Deliberativa:
1) Audiência Pública para Tomada de Depoimento dos Senhores:
 Paulo Baltazar Carneiro (Req. nº 347/2016, do Dep. João Carlos Bacelar);
 Dorival Padovan (Req. nº 379/2016, do Dep. João Carlos Bacelar);
 Bruno dos Santos Padovan (Req. nº 379/2016, do Dep. João Carlos Bacelar);
 Amador Outerelo Fernandez (Req. nº 379/2016, do Dep. João Carlos Bacelar);
 Rodrigo Thomaz Scotti Muzzi (Req. nº 379/2016, do Dep. João Carlos Bacelar); e
 Albert Rabelo Limoeiro (Req. nº 379/2016, do Dep. João Carlos Bacelar).
2) Deliberação de Requerimentos.
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 186/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADO o Sr. FRANCISCO MIRTO para prestar depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 190/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADO o Sr. FERNANDO CESAR MESQUITA para prestar
depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 52/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADO o Sr. ANDRÉ GERDAU para prestar depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 215/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (André Bier Gerdau Johannpeter – Presidente da Gerdau)”
REQUERIMENTO Nº 224/16 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do Sr.
André Gerdau , Presidente do Grupo Gerdau para prestar esclarecimentos nesta Comissão de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 266/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “solicita a convocação e oitiva do Sr.
André B. Gerdau”.
REQUERIMENTO Nº 387/16 – Do Sr. Jorge Solla – (RCP 17/2015) – que “requer seja convocado o Senhor André
Gerdau, Diretor-Presidente do Grupo Gerdau, para prestar esclarecimentos a esta CPI”.
REQUERIMENTO Nº 381/16 – Do Sr. João Carlos Bacelar – (RCP 17/2015) – que “requer nos termos do art. 36 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados a convocação de Andre Bier Gerdau Johannpeter, Expedido Luz
(administradores do Grupo Gerdau), Raul Fernando Schneider (consultor técnico da Gerdau) e Marcos Antônio
Biondo (consultor jurídico da Gerdau) para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 83/16 – Do Sr. Altineu Côrtes – (RCP 17/2015) – que “requer a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito que convoque o senhor LUIS CARLOS TRABUCO CAPPI”.
REQUERIMENTO Nº 192/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Luiz Carlos Trabuco Cappi – Presidente do Bradesco)”.
REQUERIMENTO Nº 222/16 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do Sr.
Luiz Carlos Trabuco Cappi , Presidente do Banco Bradesco S/A para prestar esclarecimentos nesta Comissão
de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 245/16 – Do Sr. Alexandre Baldy – (RCP 17/2015) – que “requer sejam tomadas as providências necessárias à convocação do Senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi – Presidente do Bradesco”.
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REQUERIMENTO Nº 270/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “solicita a convocação e oitiva do Sr.Luiz
Carlos Trabucco Cappi”.
REQUERIMENTO Nº 167/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições
constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADO o Sr. SILVIO GUATURA ROMÃO para prestar depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 40/16 – Do Sr. José Carlos Aleluia – (RCP 17/2015) – que “solicita a convocação do Sr. Luis
Cláudio Lula da Silva, sócio da LRF Marketing Esportivo, para prestar depoimento nesta CPI”.
REQUERIMENTO Nº 61/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADO o(a) Sr.(a) LUÍS CLÁUDIO LULA DA SILVA para
prestar depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 77/16 – Do Sr. Izalci – (RCP 17/2015) – que “requer sejam tomadas as providencias necessárias à convocação do senhor LUÍS CLÁUDIO LULA DA SILVA,”.
REQUERIMENTO Nº 143/16 – Do Sr. Joaquim Passarinho – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação do Sr. Luís
Cláudio Lula da Silva, proprietário da LFT Marketing Esportivo, para prestar depoimento perante esta Comissão
Parlamentar de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 212/16 – Do Sr. Delegado Éder Mauro – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação do Sr.
Luís Cláudio Lula da Silva, proprietário da LFT Marketing Esportivo, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 305/16 – Do Sr. Alexandre Baldy – (RCP 17/2015) – que “requer sejam tomadas as providências necessárias à convocação do Senhor Luis Claudio Lula da Silva, proprietário da LFT Marketing Esportivo”.
REQUERIMENTO Nº 48/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADO o(a) Sr.(a) GILBERTO CARVALHO para prestar
depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 72/16 – Do Sr. Izalci – (RCP 17/2015) – que “requer sejam tomadas as providências necessárias à convocação do senhor GILBERTO CARVALHO, ex-Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da
República para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito”
REQUERIMENTO Nº 85/16 – Do Sr. Altineu Côrtes – (RCP 17/2015) – que “requer que esta Comissão Parlamentar
de Inquérito convoque o senhor GILBERTO CARVALHO, ex-Ministro Chefe da Secretaria Geral da Presidência
da República”.
REQUERIMENTO Nº 53/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADO o Sr. JOSÉ JOÃO APPEL DE MATTOS para prestar
depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 54/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADO o Sr. SILAS RONDEAU para prestar depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 157/16 – Do Sr. Joaquim Passarinho – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação do Sr. Silas Rondeau, ex-ministro de Minas e Energia, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de
Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 259/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “solicita-se a convocação e oitiva do Sr.
Silas Rondeau, ex-ministro de Minas e Energia”.
REQUERIMENTO Nº 62/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer seja submetido à deliberação
do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO de MARCELO
NASCIMENTO ARAUJO, para prestar depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 80/16 – Do Sr. Altineu Côrtes – (RCP 17/2015) – que “requer a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito que convoque o senhor Jorge Gerdau Johannpeter”.
REQUERIMENTO Nº 81/16 – Do Sr. Altineu Côrtes – (RCP 17/2015) – que “requer a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito que convoque o senhor Roberto Setúbal – Presidente do Itaú/Unibanco”.
REQUERIMENTO Nº 194/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Roberto Egydio Setúbal – pela sucessora da Boston Negócios e
Participações)”
REQUERIMENTO Nº 232/16 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do Sr.
Roberto Egydio Setúbal, Presidente do Banco Itaú para prestar esclarecimentos nesta Comissão de Inquérito”.
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REQUERIMENTO Nº 268/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “solicita a convocação do Sr Roberto
Egydio Setúbal”
REQUERIMENTO Nº 89/16 – Do Sr. Altineu Côrtes – (RCP 17/2015) – que “requer que esta Comissão Parlamentar
de Inquérito convoque o senhor Sergio Rial Presidente do Banco Santander Brasil S.A”
REQUERIMENTO Nº 193/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Sérgio Agapito Lires Rial – Presidente do Santander)”
REQUERIMENTO Nº 254/16 – Do Sr. Alexandre Baldy – (RCP 17/2015) – que “requer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito convoque o senhor Sergio Rial Presidente do Banco Santander Brasil S.A”
REQUERIMENTO Nº 260/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “solicita a oitiva do Sr Sérgio Agapito
Lires Rial”
REQUERIMENTO Nº 91/16 – Do Sr. Altineu Côrtes – (RCP 17/2015) – que “requer a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito que convoque o senador da república senhor DELCÍDIO DO AMARAL”.
REQUERIMENTO Nº 92/16 – Do Sr. Altineu Côrtes – (RCP 17/2015) – que “requer a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito que convoque o ex-senador da república senhor CESAR BORGES”.
REQUERIMENTO Nº 104/16 – Dos Srs. Paulo Pimenta e Helder Salomão – (RCP 17/2015) – que “requer seja convidado o Senhor Leandro Daiello Coimbra, Diretor Geral da Policia Federal para prestar esclarecimentos a esta CPI”.
REQUERIMENTO Nº 110/16 – Dos Srs. Paulo Pimenta e Helder Salomão – (RCP 17/2015) – que “requer sejam
requisitados documentos e informações junto ao Departamento Geral da Polícia Federal”.
REQUERIMENTO Nº 132/16 – Do Sr. Izalci – (RCP 17/2015) – que “requer seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO de Lina Maria Vieira,
ex-Secretária da Receita Federal do Brasil para prestar esclarecimentos”.
REQUERIMENTO Nº 137/16 – Do Sr. Izalci – (RCP 17/2015) – que “requer seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO de Nelson Barbosa,
Ministro de Estado da Fazenda para prestar esclarecimentos quanto ao funcionamento do CARF”.
REQUERIMENTO Nº 160/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADA a Sra. LILIAN GASPERONI para prestar depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 164/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADO o Sr. NELSON MACHADO para prestar depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 187/16 – Do Sr. Carlos Sampaio – (RCP 17/2015) – que “requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja CONVOCADO o Sr. FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA para prestar
depoimento”.
REQUERIMENTO Nº 195/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Rossano Maranhão Pinto – CEO do Brando Safra)”
REQUERIMENTO Nº 332/16 – Do Sr. Altineu Côrtes – (RCP 17/2015) – que “requer a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito que convoque o senhor Rossano Maranhão Pinto – Presidente do Banco Safra S.A”
REQUERIMENTO Nº 196/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Yuning Zhao – Ceo da Huawei Telecom)”
REQUERIMENTO Nº 198/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (José Luiz Trevisan Ribeiro – Da Liderprime administradora de cartões de crédito)”
REQUERIMENTO Nº 199/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Otacílio José Coser Filho – Presidente da Coimex)”
REQUERIMENTO Nº 200/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Francisco Garcia Rodrigues Filho – Sócio da JG Rodrigues & Cia)”
REQUERIMENTO Nº 201/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Carlos Zignani – CEO da Marcopolo S/A)”
REQUERIMENTO Nº 202/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Luigi Bauducco – Presidente da pandurata alimentos)”
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REQUERIMENTO Nº 203/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Sérgio Tochiro Utida – Sócio da Viação Vale do Ribeira)”
REQUERIMENTO Nº 204/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Guiomar Della Togna Nardidi – Sócio da Nardini Agroindustrial)”
REQUERIMENTO Nº 207/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (William Dorson – Diretor da Mineração Rio Novo)”
REQUERIMENTO Nº 209/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (José Alves Filho – Diretor da Refrescos Bandeirantes)”
REQUERIMENTO Nº 210/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Rodrigo Modesto de Abreu – Presidente da TIM)”
REQUERIMENTO Nº 211/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação de testemunha para oitiva perante a CPI do CARF (Adriano Cabral Volpini – CEO do Bank Boston)”
REQUERIMENTO Nº 216/16 – Do Sr. Altineu Côrtes – (RCP 17/2015) – que “requer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que convoque o senhor João Alves de Queiroz Filho – Fundador do grupo Hypermarcas S.A”.
REQUERIMENTO Nº 218/16 – Do Sr. Wellington Roberto – (RCP 17/2015) – que “requer a convocação do Senhor
GERALDO EBLING ENCK, CEO da Evora S/A, para prestar esclarecimentos à CPI do CARF (RCP nº 17/2015), no
tocante às “denúncias de fraudes contra a Receita Federal de bancos e grandes empresas mediante supostos
pagamentos de propinas para manipular os resultados dos julgamentos referentes à sonegação fiscal pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF”.
REQUERIMENTO Nº 219/16 – Do Sr. Joaquim Passarinho – (RCP 17/2015) – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, sobre processos administrativos e estrutura organizacional do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais”.
REQUERIMENTO Nº 220/16 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do Sr.
Marcos Madureira, Vice – Presidente Executivo do Banco Santander (Brasil) S/A, para prestar esclarecimentos
nesta Comissão de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 223/16 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do Sr.
Stevem Armstrong, Presidente da Ford Motor Company Brasil Ltda. para prestar esclarecimentos nesta Comissão de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 265/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “ Solicita a convocação do Presidente
da Ford Brasil”
REQUERIMENTO Nº 227/16 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do
Sr. Persio Arida, Presidente do Grupo BTG Pactual para prestar esclarecimentos nesta Comissão de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 228/16 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do Sr.
Julio Carvalho, Diretor do Grupo Rio Novo Gold, para prestar esclarecimentos nesta Comissão de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 231/16 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do Sr.
Wesley Mendonça Batista, Diretor-Presidente do Grupo JBS, para prestar esclarecimentos nesta Comissão de
Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 307/16 – Do Sr. Alexandre Baldy – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do Sr. Wesley
Mendonça Batista, Diretor-Presidente do Grupo JBS, para prestar esclarecimentos nesta Comissão de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 235/16 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do Sr.
Nicholas Vincent Reade, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Brookfield para prestar esclarecimentos nesta Comissão de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 256/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “solicita a convocação de Cláudio Toigo
Filho”
REQUERIMENTO Nº 261/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “solicita a convocação e oitiva dos Srs.
Augusto Nardes e Carlos Juliano Ribeiro Nardes”.
REQUERIMENTO Nº 263/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “solicita a convocação do Antonio José
Domingues de Oliveira Santos”
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REQUERIMENTO Nº 377/16 – Do Sr. José Carlos Aleluia – (RCP 17/2015) – que “requerimento de convocação
do Sr. Antônio Oliveira Santos, Presidente da Confederação Nacional do Comércio, para prestar depoimento
na CPI do CARF”.
REQUERIMENTO Nº 267/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “solicita a convocação do Sr André Guilherme Brandão”
REQUERIMENTO Nº 293/16 – Do Sr. Altineu Côrtes – (RCP 17/2015) – que “requer a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito que convoque o senhor o senhor André Santos Esteves”.
REQUERIMENTO Nº 306/16 – Do Sr. Alexandre Baldy – (RCP 17/2015) – que “requer a Convocação do Sr. Joesley
Mendonça Batista, Presidente do conselho de administração da JBS, controlada pela J&F, para prestar esclarecimentos nesta Comissão de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 313/16 – Do Sr. Arlindo Chinaglia – (RCP 17/2015) – que “ Requer seja convocado o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – DF, Senhor Juliano Costa Couto, prestar esclarecimentos a esta CPI”.
REQUERIMENTO Nº 314/16 – Do Sr. Arlindo Chinaglia – (RCP 17/2015) – que “requer seja convocado o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Senhor Claudio Pacheco Prates Lamachia, prestar esclarecimentos
a esta CPI”.
REQUERIMENTO Nº 324/16 – Do Sr. Ivan Valente – (RCP 17/2015) – que “convocação para oitiva de Eduardo
Sirotsky Melzer, da Diretoria Executiva do Grupo RBS, para que, sob compromisso, deponha a respeito do envolvimento de sua empresa nos processos julgados pelo CARF”.
REQUERIMENTO Nº 341/16 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – (RCP 17/2015) – que “ Requer a convocação de
Josué Augusto Pancini, Vice-Presidente do Banco Bradesco, para prestar depoimento perante esta Comissão
Parlamentar de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 360/16 – Do Sr. João Carlos Bacelar – (RCP 17/2015) – que “requer nos termos do art. 35, §
3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados a prorrogação dos trabalhos desta Comissão Parlamentar
de Inquérito pelo prazo de sessenta dias”.
REQUERIMENTO Nº 372/16 – Do Sr. Sandes Júnior – (RCP 17/2015) – que “requeiro que seja solicitado à Consultoria Legislativa desta Casa a identificação das pessoas que segundo inquéritos concluídos pela Polícia Federal e segundo processos em trâmite na Justiça Federal em poder desta CPI, até o presente momento, não se
enquadrem como sentenciados, réus, denunciados, indiciados ou testemunhas, relativamente aos fatos que
são objeto de investigação por parte desta Comissão. Uma vez identificadas tais pessoas solicito ainda que os
requerimentos de convocação das mesmas sejam votados em bloco”.
REQUERIMENTO Nº 376/16 – Do Sr. Joaquim Passarinho – (RCP 17/2015) – que “requer indicação de afastamento imediato do Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
REQUERIMENTO Nº 378/16 – Do Sr. João Carlos Bacelar – (RCP 17/2015) – que “requer nos termos do art. 36 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados a convocação de Pedro de Andrade Faria para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 384/16 – Do Sr. Joaquim Passarinho – (RCP 17/2015) – que “requer indicação de alterações
e inclusões no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
REQUERIMENTO Nº 385/16 – Do Sr. Joaquim Passarinho – (RCP 17/2015) – que “sugere ao Poder Executivo projeto de lei que dispõe sobre um Conselho Federal Administrativo Fiscal com natureza de autarquia”.
REQUERIMENTO Nº 386/16 – Do Sr. Hildo Rocha – (RCP 17/2015) – que “requer, com base no art. 36, II, e do parágrafo único do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, bem como no art. 229 e parágrafo único do
Código de Processo Penal, a convocação de Meigan Sack Rodrigues e de Guilherme Pollastri Gomes da Silva”.
III – COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
ÚLTIMO DIA*: 06/07/2016, às 19 horas.
*prazo prorrogado
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Projetos de Lei
PROJETO DE LEI (CN) Nº 2/16 – Da Presidente da República – que “dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências”.
RELATOR: Senador WELLINGTON FAGUNDES.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
(8 DIAS)
DECURSO: 1º DIA
ÚLTIMO DIA: 06/07/2016
Projetos de Lei
PROJETO DE LEI (CN) Nº 6/16 – Do Presidente da República – que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 6.043.585,00 para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
PROJETO DE LEI (CN) Nº 7/16 – Do Presidente da República – que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República e dos Ministérios do Esporte e do Turismo, crédito suplementar no valor de R$
73.500.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES
EM 28/06/2016:
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE LEI Nº 5.569/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.585/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.601/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.614/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.615/2016
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 130/2016
Comissão de Defesa do Consumidor:
PROJETO DE LEI Nº 5.620/2016
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços:
PROJETO DE LEI Nº 5.593/2016
Comissão de Educação:
PROJETO DE LEI Nº 5.604/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.605/2016
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 5.586/2016
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 295/2016
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 7.651/2014
PROJETO DE LEI Nº 5.607/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.610/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.611/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.617/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.635/2016
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI Nº 5.594/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.598/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.613/2016
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”:
PROJETO DE LEI Nº 5.587/2016
(Encerra-se a sessão às 19 horas.)
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
MENSAGEM
Nº 355/2016 – Do Poder Executivo – Comunica que foi autorizada, conforme Decreto de 24 de junho de
2016, publicado no Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2016, a transferência indireta da concessão
de serviço de radiodifusão de sons e imagens outorgada à Globo Comunicações e Participações S.A., nos Municipios e cidade que menciona.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 249/2016 – Do Sr. Roberto de Lucena – Altera o artigo 39 da Constituição Federal, acrescentando – lhe
novo dispositivo, para garantir o pagamento integral dos salários devidos aos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vedado o seu parcelamento.
Nº 250/2016 – Do Sr. Aluisio Mendes – Altera a Constituição Federal para estabelecer que a distribuição
dos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão sejam distribuídos de acordo com a
representação dos partidos políticos na Câmara dos Deputados.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 296/2016 – Do Sr. Carlos Bezerra – Altera os arts. 1° e 4º, incisos VII e XI, da Lei Complementar nº 80,
de 12 de janeiro de 1994.
Nº 297/2016 – Do Sr. Carlos Bezerra – Inclui §§ ao art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para assegurar a concessão de aposentadoria especial ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que utiliza
equipamento de proteção individual no exercício de atividades laborais prejudiciais à saúde ou à integridade
física e para reduzir a contribuição previdenciária adicional a cargo do empregador, destinada ao custeio deste
benefício previdenciário, se comprovada a redução dos riscos ambientais do trabalho.
PROJETO DE LEI
Nº 5.666/2016 – Do Sr. Alberto Fraga – Altera as leis nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que dispõe
sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências; Lei nº
7.479, de 2 de junho de 1986, que aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências; Lei nº 6.477, de 1º de dezembro de 1977, que dispõe sobre o Conselho
de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências; Lei nº
6.577, de 30 setembro de 1978, que dispõe sobre o Conselho de Justificação da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiro do Distrito Federal, e dá outras providências.
Nº 5.667/2016 – Do Sr. Alberto Fraga – Estabelece a utilização da cabine de segurança nos veículos de
aluguel (TAXI).
Nº 5.668/2016 – Do Sr. Alberto Fraga – Acrescenta artigo à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, obrigando
a comprovação da origem lícita de valores pagos a título de honorários advocatícios, e dá outras providências.
Nº 5.669/2016 – Do Sr. Alberto Fraga – Altera a Lei n° 10.259, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre a
instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal.
Nº 5.670/2016 – Do Sr. Alberto Fraga – Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para
obrigar as operadoras de telefonia fixa e celular a informarem, sem ônus para o usuário receptor, o código de
acesso do usuário chamador em ligações telefônicas.
Nº 5.671/2016 – Do Sr. Alberto Fraga – Dispõe sobre a gratuidade de estacionamento em hospitais, clínicas e centros de saúde.
Nº 5.672/2016 – Do Sr. Alberto Fraga – Acrescenta parágrafo 4º ao art. 54 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, para vedar a celebração de contratos em que a remuneração seja vinculada à arrecadação decorrente
da aplicação de multas.
Nº 5.673/2016 – Do Sr. Wilson Filho – Altera o Estatuto de Defesa do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de
maio de 2003, para estabelecer obrigatoriedade de pagamento de fiança, no valor de 1% (um por cento) da
renda bruta do respectivo evento esportivo, para a concessão de liberdade provisória para o torcedor detido
por promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores.
Nº 5.674/2016 – Do Sr. Marcio Alvino – Dispõe sobre isenção do Imposto Territorial Rural – ITR para imóvel
rural com manancial devidamente preservado, quando houver restrição para uso do solo em outras atividades,
observada a legislação ambiental.
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Nº 5.675/2016 – Do Sr. Marcio Alvino – Dispõe sobre a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia.
Nº 5.676/2016 – Do Sr. Geraldo Resende – Modifica a Lei no 6.259, de 30 de outubro de 1975, para incluir
professores e alunos de escolas públicas e privadas, entre os grupos prioritários nas campanhas de vacinação
contra a gripe.
Nº 5.677/2016 – Do Sr. Paulo Feijó – Denomina “Rodovia Alberto Dauaire” o trecho da Rodovia BR-356 entre a cidade de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, e a cidade de Muriaé, no Estado de Minas Gerais.
Nº 5.678/2016 – Da Srª. Leandre – Cria o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa.
Nº 5.679/2016 – Da Srª. Leandre – Institui o “Dia Nacional da Sukyo Mahikari”.
Nº 5.680/2016 – Da Srª. Carmen Zanotto – Institui o Dia Nacional da Mulher Empresária.
Nº 5.681/2016 – Da Srª. Carmen Zanotto – Cria o Fundo para a Capacitação para o Trabalho e Melhoria
da Escolaridade de Custodiados pelo Estado e dispõe sobre diretrizes para o seu estabelecimento.
Nº 5.682/2016 – Da Srª. Carmen Zanotto – Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para tornar obrigatória a instalação de equipamentos eletrônicos, não invasivos, de varredura corporal e proíbe a realização
de revista intima para a entrada de pessoas nos estabelecimentos penais.
Nº 5.683/2016 – Da Srª. Carmen Zanotto – Permite a dedução, do imposto de renda das pessoas jurídicas,
de doações e patrocínios no apoio a projetos apresentados por pessoas jurídicas relacionados à ressocialização
de custodiados pelo Estado, e dá outras providências.
Nº 5.684/2016 – Do Sr. Max Filho – Altera a Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal, para considerar bebida alcoólica as bebidas
com teor alcoólico superior a meio grau Gay Lussac.
Nº 5.685/2016 – Do Sr. Sergio Vidigal – Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para estabelecer
a aplicação de Tarifa Social para os usuários de baixa renda dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Nº 5.686/2016 – Do Sr. Professor Victório Galli – Altera o Art. 42 do Decreto-Lei N. 3.688, de 03 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), para constitui contravenção, a pessoa que usar o banheiro público
diferente de seu gênero masculino ou feminino.
Nº 5.687/2016 – Do Sr. Professor Victório Galli – Dispõe sobre o direito de pedido de cesariana à gestante
ao completar no mínimo 37 semanas de gestação.
Nº 5.688/2016 – Do Sr. Major Olimpio – Altera o § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
dando-lhe nova redação e acrescendo-lhe os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
Nº 5.689/2016 – Do Sr. Jorge Côrte Real – Acrescenta parágrafo único ao artigo 7º da Lei 12.153, de 22
de dezembro de 2009, para estabelecer que na contagem dos prazos processuais serão computados apenas
os dias úteis.
Nº 5.690/2016 – Do Sr. Flavinho – Altera a Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991, que “Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. “
Nº 5.691/2016 – Do Sr. Flavinho – Altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, para dispor sobre a
doação de alimentos e de remédios.
Nº 5.692/2016 – Do Sr. Flavinho – Altera a Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991, que “Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. “
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 420/2016 – Do Sr. Jaime Martins – Torna sem efeito acordos de leniência celebrados durante a vigência
da Medida Provisória nº 703, de 2015, nos termos do § 3º do art. 62 da Constituição, e dá outras providências.
INDICAÇÃO
Nº 2.331/2016 – Do Sr. Severino Ninho – Sugere a adoção de medidas relativas à implantação de um
campus da UFPE no Município de Igarassu – PE.
Nº 2.332/2016 – Do Sr. Marcio Alvino – Sugere a criação da Universidade Federal da Região do Alto Tietê – UFATE.
Nº 2.333/2016 – Do Sr. Carlos Melles – Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a inclusão no Sistema Nacional de Informações
de Segurança Pública – SINESP dos registros de roubo, furto, apropriação indébita e estelionato, referentes a
veículos automotores.
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Nº 2.334/2016 – Do Sr. Jaime Martins – Sugere ao Ministro da das Comunicações, Senhor Gilberto Kassab,
no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a adoção de faixas de comunicação dedicadas
para transportes metroferroviários na banda de frequência GSM
Nº 2.335/2016 – Da Srª. Mara Gabrilli – Sugere ao Ministro de Estado da Fazenda que sejam tomadas providências no sentido de que as operações de financiamento para a aquisição, por pessoa física, de bens e serviços
de tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiência, possam ser contratadas no prazo de até 96 meses.
Nº 2.336/2016 – Da Srª. Leandre – Solicita a criação, no âmbito da estrutura do Ministério da Justiça, da
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.
Nº 2.337/2016 – Da Srª. Leandre – Solicita a criação, no âmbito da estrutura do Ministério da Justiça, da
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.
Nº 2.338/2016 – Do Sr. Jovair Arantes – Sugere a criação da Universidade Federal do Centro Leste de Goiás, com sede no Município de Valparaíso de Goiás, no Estado de Goiás.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.828/2016 – Do Sr. Pauderney Avelino – Solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, sobre todos os contratos firmados pela empresa Pool Engenharia Serviços e Comércio Ltda., de propriedade do empresário Efraim Braga Bezerra, com a Eletrobrás Distribuição Amazonas, entre os anos de 2003 e 2016.
Nº 1.829/2016 – Da Comissão de Desenvolvimento Urbano – Requer o envio de Requerimento de Informações ao Ministério da Cultura acerca da participação do IPHAN nos processos de Licenciamento Ambiental
em empreendimentos imobiliários habitacionais públicos e privados
Nº 1.830/2016 – Do Sr. Bruno Covas – Solicita informação ao Sr. Ministro da Saúde sobre fornecimento
de medicamentos e outras ações para o tratamento da Fibrose Cística.
Nº 1.831/2016 – Do Sr. Chico Alencar – Requer informações ao Ministro de Estado chefe da Secretaria de
Governo, Geddel Vieira Lima, sobre a reunião entre o Presidente interino Michel Temer e Eduardo Cosentino
da Cunha, ocorrida na residência oficial do Sr. Presidente da República interino.
Nº 1.832/2016 – Do Sr. Guilherme Coelho – Requer informações ao Ministro de Estado da Integração Nacional sobre a implantação do Projeto de Irrigação Pontal, pela Codevasf.
Nº 1.833/2016 – Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – Requer no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro do Esporte, a respeito do cancelamento
do edital que prevê investimentos no esporte de alto rendimento especificamente em modalidades olímpicas.
Nº 1.834/2016 – Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – Requer no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro da Casa Civil, a respeito da mudança
da logomarca da Presidência da República pelo Governo Interino.
Nº 1.835/2016 – Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – Requer no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro da Saúde, a respeito dos recursos
que foram aplicados no Programa Mais Médicos, esclarecendo, ainda, quantos médicos foram contratados pelo
Programa, o critério de contratação e o custo unitário dos médicos.
Nº 1.836/2016 – Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – Requer no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro do Planejamento, a respeito dos recursos que foram aplicados no Programa Mais Médicos, esclarecendo, ainda, quantos médicos foram contratados pelo Programa, o critério de contratação e o custo unitário dos médicos.
Nº 1.837/2016 – Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – Requer no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro das Cidades, a respeito dos recursos
que foram aplicados no Movimento Sem Terra e Movimento Sem Teto, esclarecendo, ainda, o que foi feito no
âmbito destes Movimentos durante os últimos 13 anos.
Nº 1.838/2016 – Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – Requer no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, informações ao Exmo. Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário, a respeito dos recursos que foram aplicados no Movimento Sem Terra e Movimento Sem Teto, esclarecendo, ainda,
o que foi feito no âmbito destes Movimentos durante os últimos 13 anos.
REQUERIMENTO
Nº 4.768/2016 – Do Sr. Afonso Hamm – Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem aos 50 anos do Movimento Tradicionalista Gaúcho.
Nº 4.769/2016 – Do Sr. Darcísio Perondi – Requer, com base no art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 117 de 2015, de forma que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Industria, Comércio e Serviços– CDEICS e a Comissão de Finanças e Tributação – CFT também se pronunciem.
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Nº 4.770/2016 – Da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 299-A, de 2013, do Sr. Eduardo Cunha e outros, que “altera o art. 88 da Constituição Federal” (limita o número
de ministérios) – Solicita prorrogação do prazo da Comissão
Nº 4.771/2016 – Da Srª. Marinha Raupp – Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de Lei
n.º 2.295/2000, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.
Nº 4.772/2016 – Do Sr. Lucas Vergilio – Requer, nos termos regimentais, a inclusão da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços no despacho aposto ao Projeto de Lei nº 34, de 2015.
Nº 4.773/2016 – Do Sr. Covatti Filho – Requer a distribuição do Projeto de Lei nº 585, de 2011, à Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.
Nº 4.774/2016 – Do Sr. Covatti Filho – Requeiro a apensação do Projeto de Lei nº 5339/2016 ao Projeto
de Lei nº 753/2015.
Nº 4.775/2016 – Da Comissão de Cultura – Requer a apensação do Projeto de Lei nº 5.254, de 2016, ao
Projeto de Lei nº 4.411, de 2016.
Nº 4.776/2016 – Do Sr. Ronaldo Carletto – Votos de congratulações ao Município de CAMAMU, Estado da
Bahia, pelos 125 anos de emancipação política, comemorado em 27 de junho de 2016.
Nº 4.777/2016 – Do Sr. Ronaldo Carletto – Votos de congratulações ao Município de CASTRO ALVES, Estado da Bahia, pelos 123 anos de emancipação política, comemorado em 22 de junho de 2016.
Nº 4.778/2016 – Do Sr. Ronaldo Carletto – Votos de congratulações ao Município de PORTO SEGURO, Estado da Bahia, pelos 481 anos de emancipação política, comemorado em 30 de junho de 2016.
Nº 4.779/2016 – Do Sr. Ronaldo Carletto – Votos de congratulações ao Município de SANTA MARIA DA
VITÓRIA, Estado da Bahia, pelos 107 anos de emancipação política, comemorado em 26 de junho de 2016.
Nº 4.780/2016 – Do Sr. Laerte Bessa – Requer a tramitação das PEC nº 361/2013 e da PEC nº 89/2015.
Nº 4.781/2016 – Do Sr. Vicentinho Júnior – Requer o envio de votos de pesar em virtude do falecimento
do Empresário Senhor JOAQUIM UMBELINO ARAÚJO, conhecido popularmente como “Conterrâneo da Feira”
à família enlutada.
Nº 4.782/2016 – Do Sr. Vicentinho Júnior – Requer o desapensamento do PL 4482/2016 apensado ao PL
3974/2015.
Nº 4.783/2016 – Da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 491, de 2010, do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros, que “acresce incisos ao art. 150, VI e art. 155, X da Constituição Federal” (proíbe a criação de imposto incidente sobre insumos agrícolas, pecuária, alimentos para o consumo humano e medicamentos), e apensadas – Solicita prorrogação do prazo da Comissão Especial destinada
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 491, de 2010, do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros, que
“acresce incisos ao art. 150, VI e art. 155, X da Constituição Federal” e apensadas.
Nº 4.784/2016 – Do Sr. Luiz Carlos Hauly – Voto de louvor em homenagem à inauguração da Fábrica Klabin no Município de Ortigueira, Paraná.
Nº 4.785/2016 – Do Sr. Rogério Rosso – Requer a realização de Sessão da Câmara dos Deputados para
celebrar os 60 anos de fundação da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA.
Nº 4.786/2016 – Do Sr. Antonio Bulhões – Requer a retirada de tramitação do PL 5229/2016.
COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO
Nº 25/2016 – Do Poder Executivo – Comunica que foi autorizada, conforme Decreto de 24 de junho de
2016, publicado no Diário Oficial da União do dia 27 de junho de 2016, a transferência indireta da concessão
de serviço de radiodifusão de sons e imagens outorgada à Globo Comunicações e Participações S.A., nos Municipios e cidade que menciona.

PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
PROJETO DE LEI Nº 5.569, DE 2016
(Do Sr. Felipe Bornier)
Obriga os candidatos nas campanhas eleitorais a utilizarem pelo menos 30% de material biodegradável.
DESPACHO: À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei obriga que os candidatos em pleitos eleitorais durante as campanhas utilizem material
biodegradável.
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Art. 2º Os candidatos em pleitos eleitorais devem utilizar pelo menos 30% de material biodegradável nos
materiais de campanha do total declarado à justiça eleitoral.
Parágrafo único. Entende-se como material biodegradável, todo material que pode ser decomposto por
microrganismos vivos usuais no meio ambiente.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
Nesta época de preocupações cada vez maiores com o meio ambiente e a sustentabilidade, sempre ouvimos falar nos produtos biodegradáveis.
Biodegradável é aquele que se decompõe facilmente pela ação bacteriana, ou seja é facilmente oxidado
por colônias de bactérias presentes na água dos rios, produzindo gás carbônico.
Sua biodegradabilidade é melhorada se substituirmos um dos seus componentes formados por cadeia
ramificada por outro com cadeia normal ou cadeia linear. As enzimas presentes na água não reconhecem as
moléculas de cadeias ramificadas, presente nos detergentes não-biodegradáveis.
Esta é a razão dos materiais não-biodegradáveis se acumularem nos rios, formando uma camada de espuma que bloqueia a entrada de gás oxigênio na água e pode remover a camada oleosa que reveste as penas
de algumas aves, impedindo que elas flutuem.
Além disso, os produtos podem se infiltrar no solo e contaminar as águas subterrâneas que utilizamos
para beber, preparar alimentos etc. Neste caso, os materiais acabam por atingir diretamente o homem, destruindo sua flora intestinal e causando outros problemas ao seu organismo.
Ademais, é importante salientar que na época eleitoral é momento próprio a se dar exemplo a sociedade
quanto a importância dos materiais biodegradáveis e os partidos políticos também fazerem a sua parte quanto
a responsabilidade social do meio ambiente.
Dessa forma, a razão pela presente demanda na qual procuramos viabilizar uma futura destinação aos
produtos que após as campanhas tem a destinação inapropriada na qual prejudicam o meio ambiente.
Com a atual preocupação com o meio ambiente devemos nos preocupar com o futuro que distante
da atual forma de campanhas eleitorais, acabam possuindo formas inapropriadas de destinação do material.
Por essas razões, peço o apoio dos nobres parlamentares para aprovação da presente proposta.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 2016. – Deputado Felipe Bornier, PROS/RJ.
PROJETO DE LEI Nº 5.585, DE 2016
(Do Sr. Cabo Sabino)
Disciplina a vida útil dos veículos utilizados no transporte escolar.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-5596/2009.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º A prazo de vida útil dos veículos utilizados no transporte escolar de alunos da rede pública de
ensino é fixado em 12 anos, para veículos tipo automóvel van, e de 15 anos para veículos tipo ônibus e micro-ônibus, a contar do ano de fabricação.
Art. 2º A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição tem o escopo de normatizar a vida útil dos veículos utilizados no Transporte Escolar de alunos matriculados na rede pública de ensino.
Um dos grandes motivos que levam os alunos a faltarem às aulas e mesmo a abandonarem a escola é a
dificuldade de chegar até o colégio. Por isso é que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define que os
estados e municípios devem ser responsáveis pelo transporte escolar das crianças que estudam na rede pública de ensino. O governo federal, por sua vez, é o responsável por prestar assistência técnica e financeira aos
estados e municípios para que esse direito seja garantido.
Seja de ônibus, van, metrô, trem, barco ou até bicicleta, todo estudante da Educação Básica que mora
em área rural ou distante de sua escola tem direito ao transporte gratuito e de qualidade. Porém, o número de
alunos que utilizam transporte escolar corresponde a pouco mais de 17% do total de matriculados.
Não obstante, é clarividente que o transporte escolar ainda é feito de forma improvisada em muitas cidades brasileiras. Isso é o que mostra um relatório do TCU (Tribunal de Contas da União) que reúne informações
sobre 26 cidades em dez Estados do país publicado este ano.
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Os fiscais encontraram situações em que motos e ônibus com mais de 20 anos eram usados. O relatório
divulgado, visava fiscalizar o uso dos recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
com o transporte de alunos.
Em 85% dos municípios visitados pelo TCU os veículos destinados ao transporte escolar não tinham os
equipamentos de segurança necessários. Outro dado mostra que em 42% da amostra os veículos não tinham
autorização do órgão de trânsito para circular.
Além disso, 66% dos veículos utilizados para o transporte escolar em área rural comprometem a segurança e a qualidade do serviço oferecido, segundo pesquisa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), em parceria com a Universidade de Brasília (UnB). O resultado é que acidentes com alunos, muitas vezes fatais, continuam a ocorrer. Para piorar, as grandes distâncias das áreas rurais e a má qualidade das estradas
aumentam os custos, que recaem, em grande parte, sobre os municípios.
Sendo assim, chegamos ao consenso que o resultado é que o caminhão ‘’pau de arara’’ e as longas horas
de viagem ainda fazem parte do cotidiano escolar de muitas crianças nos tortuosos caminhos que as levam
até as escolas brasileiras.
Isto posto, a presente proposição é apresentada com a finalidade de defender a vida de milhões de estudantes que fazem uso do transporte público escolar, para isso acreditamos que manter frotas novas será o
melhor caminho para trazermos mais segurança aos nossos estudantes.
Por fim, dada à relevância do tema é que ora apresentamos esta proposição, esperando contar com o
indispensável apoio dos nossos ilustres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016. – Deputado Cabo Sabino.
PROJETO DE LEI Nº 5.586, DE 2016
(Do Sr. Cabo Sabino)
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para estabelecer a obrigação de o preso arcar com o custo do seu monitoramento eletrônico.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-4132/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Esta Lei altera o Art. 146-C da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para
estabelecer a obrigação de o preso arcar com o custo do seu monitoramento eletrônico.
Art.2º O art. 146 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 146-C. O condenado deverá arcar com os custos do seu monitoramento eletrônico, ao tempo
em que será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos
seguintes deveres.
.........................................................................................................................................................................................”(NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Diante da situação atual de intensa criminalidade e da superlotação carcerária, dos custos do encarceramento, bem como dos efeitos nefastos da pena de prisão e da corrupção que corrói o aparelho estatal, faz-se
imperiosa a criação de novas possibilidades de cumprimento das penas. Considera-se que a pura e simples
adoção de medidas repressivas tem se mostrado insuficiente para lidar com o fenômeno da criminalidade.
Em virtude desse quadro, o chamado monitoramento eletrônico tem surgido como uma interessante
alternativa ao encarceramento em diversos países do mundo. É dizer, o monitoramento eletrônico é uma alternativa tecnológica à prisão utilizada na fase de execução da pena, bem assim na fase processual e, inclusive,
em alguns países, na fase pré-processual.
Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e
principal desafio ao Estado de direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais, em
nossa história recente, esteve tão presente nos debates tanto de especialistas como do público em geral.
Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, o aumento da sensação de insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos, a degradação do espaço público, as dificuldades relacionadas
à reforma das instituições da administração da justiça criminal, a violência policial, a ineficiência preventiva de
nossas instituições, a superpopulação nos presídios, rebeliões, fugas, degradação das condições de internação
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de jovens em conflito com a lei, corrupção, aumento dos custos operacionais do sistema, problema relacionados à eficiência da investigação criminal e das perícias policiais e morosidade judicial, entre tantos outros,
representam desafios para o sucesso do processo de consolidação política da democracia no Brasil.
Ademais, esse problema da segurança pública, não pode mais estar apenas adstrito ao repertório tradicional do direito e das instituições da justiça, particularmente, da justiça criminal, presídios e polícia. Claramente, as soluções devem passar pelo fortalecimento da capacidade do Estado em gerir a violência, pela retomada
da capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas de segurança, mas também devem passar pelo alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a sociedade civil e com a produção acadêmica
mais relevante à área, em suma: è necessário investir melhor os escassos recursos.
Outrossim, alertamos para a grave a situação do sistema prisional brasileiro. A principal razão está na falta
de recursos para mantê-lo. Se as despesas com a assistência material fossem suportadas pelo preso, sobrariam
recursos que poderiam ser aplicados em saúde, educação, em infraestrutura etc.
Neste sentido, entendemos que transferindo para o preso o custo do seu monitoramento eletrônico, o
sistema penitenciário poderá melhorar e, ao mesmo tempo, por via oblíqua, proporcionar destinação de mais
recursos para outras áreas, como os serviços públicos de saúde e educação
Por fim, dada à relevância do tema é que ora apresentamos esta proposição, esperando contar com o
indispensável apoio dos nossos ilustres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016. – Deputado Cabo Sabino.
PROJETO DE LEI Nº 5.587, DE 2016
(Do Sr. Carlos Zarattini e outros)
Altera a redação dos incisos VIII e X do artigo 4º e do artigo 12 na Lei 12.587, de 03 de janeiro
de 2012 e acrescenta o art. 12-C na mesma Lei. Altera o artigo 1º da Lei 13.103, de 02 de março de 2015.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2632/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos VIII e X do art. 4º e o artigo 12 da Lei 12.587, de 03 de janeiro de 2012, passam a vigorar
com as seguintes redações:
“Art. 4º ......................................................................................................................................................................................
VIII – transporte público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, inclusive por meio de cadastramento prévio de usuários em plataformas digitais, executado
por intermédio de veículos de aluguel com capacidade de até 7 (sete) passageiros para a realização
de viagens individualizadas.
X – transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para
a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares, sem qualquer exploração de atividade econômica, prestação de serviços, remuneração ou vantagem econômica
direta ou indireta;
Art. 12. O serviço de utilidade pública de transporte individual remunerado de passageiros em veículos com capacidade de até 7 (sete) passageiros, inclusive quando intermediados por plataformas
digitais, deverá ser organizado, disciplinado e fiscalizado pelo poder público municipal, com base
nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores mínimos e máximos das tarifas a serem cobradas por meio de taxímetro
físico aferido pelo órgão metrológico competente, nos termos da lei federal, e a utilização de caixa
luminosa externa no veículo, com a palavra “Táxi”.
Art. 2º A Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 12-C:
Art. 12-C. O transporte individual remunerado de passageiros em veículos com capacidade de até 7
(sete) passageiros somente poderá ser realizado por veículos de aluguel conduzidos por profissionais taxistas, ficando expressamente vedada a utilização de veículos particulares para viagens individuais municipais, intermunicipais ou interestaduais, inclusive por meio de plataformas digitais
quando houver qualquer proveito econômico direto ou indireto das partes envolvidas no transporte.
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§ 1º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput, ao condutor e ao proprietário do veículo
serão aplicadas a infração, a penalidade e a medida administrativa previstas na Lei 9503, de 23 de
setembro de 1997, sem prejuízo das penalidades estabelecidas pelo poder público local.
§ 2º Além das penalidades impostas ao condutor e ao proprietário do veículo, as pessoas físicas ou
jurídicas que concorrerem para a prática vedada por este artigo por meio de qualquer meio digital que viabilize o contato entre o motorista e o passageiro, estarão sujeitas à pena de proibição de
exercício das atividades que envolvam os atos previstos neste artigo.
Art. 3º O art. 1º da Lei 13.103, de 02 de março de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 1º É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações profissionais estabelecidas nesta Lei.
§ 1º Integram a categoria profissional de que trata esta Lei os motoristas de veículos automotores
cuja condução exija formação profissional e que exerçam a profissão nas seguintes atividades ou
categorias econômicas:
I – De transporte rodoviário de passageiros;
II – De transporte rodoviário de cargas.
§ 2º A exploração do transporte remunerado individual de passageiros aberto ao público é atividade
privativa do Profissional Taxista, inclusive quando a conexão entre usuários e motoristas ocorrer por
meio de plataformas digitais com ou sem prévio cadastro dos usuários, através de telefonia móvel
ou fixa ou transmissão de dados por qualquer instrumento.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Os artigos 5º, XIII e 170, parágrafo da Constituição Federal conferem autorização ao legislador ordinário
para definir regras de contenção ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e à liberdade para
exploração de qualquer atividade econômica, revelando que tais princípios constitucionais não são absolutos
e irrestritos. A Lei 12.468, de 26 de agosto de 2011 regulamenta a profissão de taxista e dispõe que é privativa
deste profissional a atividade de transporte individual remunerado de passageiros em veículos de aluguel com
capacidade de até 7 (sete) passageiros. No âmbito do serviço de transporte individual de passageiros, nota-se que o artigo 4º da Lei 12.587, de 03 de janeiro de 2012, estabelece única e exclusivamente a modalidade
de transporte público individual, sendo conceituado como serviço remunerado de transporte de passageiros
aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas. O inciso X da Lei Nacional de Mobilidade Urbana define o transporte motorizado privado como meio motorizado
de transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos
particulares. Portanto, nota-se claramente que o transporte privado individual não é definido como serviço,
não está aberto ao público e não exige veículo de aluguel, ou seja, refere-se exclusivamente ao automóvel particular usado pelos cidadãos para as suas próprias viagens e sem a prestação de qualquer serviço remunerado.
No entanto, diante da discussão social sobre diversas linhas de interpretação, é imperiosa correção do texto
para sepultar as dúvidas e manter incólume a regulamentação dos serviços de transporte público individual
de passageiros nos Municípios brasileiros, haja vista que o crescimento do transporte clandestino, inclusive
por meios tecnológicos, está impactando negativamente na gestão pública, além de desconstruir o mercado
de táxi, invadir o campo restrito ao profissional taxista e causar insegurança aos consumidores. Por isso, através
deste projeto, pretende-se aclarar e modernizar os incisos VIII e X do artigo 4º, alterar o artigo 12 e acrescentar
o artigo 12-C na Lei 12.587, de 03 de janeiro de 2012, buscando compatibilizar as novas tecnologias vigorantes
às atividades privativas empreendidas pelos taxistas. Por fim, propõe-se a alteração do artigo 1º da Lei 13.103,
de 02 de março de 2015, para incluir o parágrafo primeiro no artigo 1º, definindo o campo de atuação do motorista profissional no âmbito do transporte individual remunerado de passageiros.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016.
Deputado Carlos Zarattini
Deputado Luiz Carlos Ramos
Deputada Renata Abreu
Deputado Rôney Nemer

Deputado Osmar Serraglio
Deputado Laudivio Carvalho
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PROJETO DE LEI Nº 5.588, DE 2016
(Do Sr. Renzo Braz)
Altera a 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 determinar redução das
emissões de CO2 equivalente por quilômetro rodado.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-774/1999.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dá nova redação ao § 9º do art. 2º da 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 determinar
a redução das emissões de CO2 equivalente por quilômetro rodado.
Art. 2º O § 9º do art. 2º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 9° As complementações e alterações deste artigo serão estabelecidas pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama), de forma a garantir, até o ano de 2020, redução mínima de 25% em
relação ao nível das emissões vigentes no ano de 2015, ou redução em 25% das emissões em CO2
equivalente, conforme dispuser o regulamento.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Acordo Global do Clima, concluído em convenção da ONU realizada em dezembro de 2015 em Paris e
assinado na última semana do mês de abril de 2016 por quase duas centenas de chefes de Estado, em reunião
na sede da entidade, em Nova York, estabelece um novo arranjo nas relações econômicas entre as nações e
também dentro dos países.
Agenda global já discutida e priorizada desde a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente
e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, conhecida como Rio 92, quando 179 países discutiram uma agenda
global para enfrentar conjuntamente os problemas ambientais. Na oportunidade, foi elaborada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e a partir de então as conferências das partes resultaram
em diversos acordos internacionais, principalmente o Protocolo de Kyoto em 1997.
Senhores deputados, o Brasil, antes das discussões globais sobre controle de emissões, já contava, até
por conta da preocupação com poluição do ar nas grandes cidades, com um programa de redução de poluentes automotivos. Em 1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, exarou a Resolução 18, criando
o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – Proconve, mais tarde complementado
pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares – Promot. Nove anos depois,
o Congresso Nacional aprovou a Lei 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão
de poluentes por veículos automotores. Desde então, o Conama tem revisado os níveis permitidos de emissões dos principais poluentes dos motores a combustão: monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de
nitrogênio, aldeídos e material particulado.
Não obstante essa iniciativa nacional, estamos defasados em relação à União Europeia. O Parlamento Europeu determinou que as emissões de dióxido de carbono dos automóveis novos vendidos na UE deverão ser
reduzidas de 130 g/km em 2015 para 95 g/km em 2020, uma redução da ordem de 26,7%. Embora o Conama
tenha estabelecido fases para o Proconve e o Promot, e revise, de tempos em tempos, os limites previstos na
legislação, a indústria automobilística nacional não oferece carros com a mesma eficiência energética e controle de poluição que os mesmos fabricantes vendem nos países desenvolvidos.
O que buscamos com este projeto de lei é estabelecer para os carros nacionais metas semelhantes às
europeias. Embora não se trate apenas de emissão de dióxido de carbono (CO2), mas sim de um conjunto de
poluentes, alguns contendo carbono, outros não, julgamos acertado buscar uma redução de todos os mencionados na Lei 8.723/1993, ou sua conversão em CO2 equivalente, ficando a critério do Conama os parâmetros
a serem estabelecidos.
Certos de que essa medida muito contribuirá para o cumprimento, por parte do Brasil, do Acordo de Paris, do qual somos signatários, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da matéria.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016. – Deputado Renzo Braz.
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PROJETO DE LEI Nº 5.593, DE 2016
(Do Sr. Marx Beltrão)
Acrescenta o art. 57-A na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, tornando obrigatória a disponibilização de provador adaptado para a pessoa com deficiência nos estabelecimentos que
comercializam peças de vestuário.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-4162/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o art. 57-A na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, tornando obrigatória a disponibilização de provador adaptado para pessoa com deficiência nos estabelecimentos que comercializam
peças de vestuário.
Art. 2º O art. 57-A da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 57-A:
“Art. 57-A. Os estabelecimentos que comercializam peças de vestuário são obrigados a disponibilizar um provador que possibilite o atendimento das pessoas com deficiência, que deverão seguir as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 9050.
Parágrafo único. Caso o estabelecimento possua apenas um provador, esse deverá seguir o disposto
no caput, a fim de permitir o compartilhamento com as pessoas com deficiência”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor em 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação oficial.
Justificação
A proposta que apresentamos vem de encontro a necessária inclusão das pessoas com deficiência em
uma vida normal como a de qualquer cidadão. É uma questão de dignidade para essas pessoas poderem utilizar de um espaço adequado para experimentar os produtos que desejam adquirir.
Na verdade, os provadores de roupa, normalmente, têm dimensões reduzidas mesmo para pessoas sem
deficiência e, portanto, completamente inviáveis para as pessoas com deficiência, especialmente aqueles que
dependem de uma cadeira de rodas par se locomover.
Acreditamos que a proposta deste projeto será um grande avanço no estabelecimento do direito de inclusão das pessoas com deficiência. Por isso, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente
proposição.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016. – Deputado Marx Beltrão.
PROJETO DE LEI Nº 5.594, DE 2016
(Do Sr. Paulo Martins)
Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis do
Trabalho para adequação aos preceitos Constitucionais que torna facultativa a contribuição
Sindical.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-7247/2010.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos: 578, 579, 582, 583 e 602, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar, respectivamente, com a seguinte redação:
“Art. 578. As contribuições aos Sindicatos serão facultativas e recolhidas apenas pelos que participem
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas
entidades e que expressamente manifestem sua vontade de contribuir, sendo, sob a denominação
do “imposto sindical”, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecidas neste Capítulo. ” (NR)
...
“Art. 579. A contribuição de que trata este Capítulo em favor do Sindicato representativo da categoria ou profissão somente será devida relativamente aos que espontaneamente se dispuserem a
contribuir. ” (NR)
...
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“Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento relativa ao mês de
março de cada ano, a contribuição sindical devida pelos seus empregados contribuintes aos respectivos sindicatos. ” (NR)
...
“Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos
será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e
profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, desde que autorizados individualmente por
estes. ” (NR)
...
“Art. 602. Os empregados contribuintes que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto do imposto sindical serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.
Parágrafo único. De igual forma se procederá com os empregados contribuintes que forem admitidos depois daquela data e que não tenham trabalhado anteriormente nem apresentado a respectiva quitação. ” (NR)
Art. 2º O art. 587 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 587. (...)
Parágrafo único. O recolhimento da contribuição de que trata o caput fica condicionado à prévia
autorização do respectivo empregador. ”
Art. 3º O artigo 601 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte
redação, acrescido do respectivo parágrafo único:
“Art. 601. No ato da admissão de qualquer empregado, dele exigirá o empregador que firme declaração escrita manifestando se deseja ou não contribuir para o seu sindicato. ” (NR)
“Parágrafo único. A qualquer tempo o empregado poderá reconsiderar sua decisão, assinando nova
declaração, cujos efeitos financeiros ocorrerão a partir do mês subsequente. ”
Art. 4º Ficam revogados os §§ 2º e 3º do art. 590 e o § 2º do art. 600, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
A plena autonomia sindical é das mais justas e antigas reivindicações da sociedade brasileira. Os sindicatos, criados ou reorganizados à base de legislação elaborada ainda pelo Estado Novo (Governo Getúlio Vargas), ressentiam-se de um atrelamento excessivo à máquina estatal, vínculo que, nos anos de regime militar,
mais e mais se acentuaria. Basta o exemplo de os sindicatos terem seus estatutos aprovados segundo modelo
fornecido pelo Ministério do Trabalho.
Naquele Ministério funcionava, ainda, uma Comissão de enquadramento sindical, a quem cabia a palavra quase que definitiva para se conceder permissão ao funcionamento dessas entidades classistas, o que
somente vinha a ocorrer se dirigentes e propostas sindicais estivessem inteiramente afinadas com a politica
governamental para o setor.
A Constituição de 1988 pretendeu, de alguma forma, estatuir essa autonomia. E o fez de maneira quase
perfeita, quando excluiu a intervenção do Estado na criação de qualquer entidade sindical (art. 8º, I).
Sucede que essa autonomia não chegou, contudo, a ser plena, vez que foi mantida a contribuição sindical na CLT (Art. 578). Tal contribuição – De fato, um imposto – é cobrada e distribuída entre Sindicatos (60%),
Federações (15%), Centrais Sindicais (10%) e Confederações (5%), ficando os restantes 10% entregue ao Governo (“Conta especial Emprego-Salário” do Ministério do Trabalho) para sua utilização sem qualquer controle
por parte dos trabalhadores.
Mesmo assim, essa verba destinada aos Sindicatos não poderia compor sua conta corrente, vez que a
utilização desses recursos dependia de prévia autorização do Ministério do Trabalho e somente poderiam ser
utilizados, por exemplo, em imobilizações, gabinetes dentários e outras obras assistências, inteiramente desvinculadas das funções precípuas de uma entidade sindical (art. 592 da CLT).
É fato que se tentou, no processo constituinte, a eliminação desse imposto extravagante, símbolo maior
da dependência sindical frente ao aparato do estado. Não alcançando êxito. O objetivo da proposta ora apre-
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sentada é garantir espontaneidade aos empregados, empregadores se trabalhadores autônomos e avulsos,
condicionando o desconto da contribuição sindical à autorização individual dos contribuintes.
No entanto, necessário se faz adaptar, também, outras partes da norma trabalhista, como forma de contribuir com a boa técnica legislativa e não permitir distorções na Lei. Assim, propomos a revogação dos seguintes dispositivos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943:
a) §§ 2º e 3º do art. 590, que tratam, respectivamente:
Art. 590. (...)
§ 2º Na falta de entidade sindical de grau superior, o percentual que aquelas caberia será destinado
à “Conta Especial Emprego e Salário”.
§ 3º Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior, a contribuição sindical será
creditada, integralmente, à Conta Especial Emprego e Salário”.
b) art. 599, que dispõe:
“Art. 599. Para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional, até a necessária quitação, e será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores
das respectivas profissões mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras”.
c) § 2º Na falta de Sindicato ou entidade de grau superior, o montante a que alude o parágrafo precedente reverterá à conta ‘Emprego e Salário’.
Atualmente, existem cerca de 15 mil sindicatos, federações e confederações. Segundo levantamento
feito pela Associação Contas Abertas, o total arrecadado com o “imposto sindical”, em 2007, foi de R$ 1.308 bilhões, sendo R$ 754 milhões dos trabalhadores; R$ 50 milhões dos autônomos; R$ 504 milhões das empresas.
Os trabalhadores pagam o valor correspondente a 1 dia salario por ano, os empregadores proporcionalmente
ao capital social da empresa, numa tabela progressiva que varia de 0,02 a 0,08% e os autônomos, 30% sobre
um valor de referencia fixada pelo Governo em R$ 19,00, que hoje equivale a R$ 5,70.
Por ocasião da aprovação do projeto de Lei (11.648/2008), o próprio Poder Executivo se comprometeu, com representantes sindicais e parlamentares do Congresso Nacional, a encaminhar proposta instituindo a contribuição sindical negociada, o que até hoje não aconteceu, motivando a reapresentação
dessa proposição.
Aqui, não propomos a extinção pura e simples da referida contribuição – o que seria perfeitamente admissível – mas, sim, fazer com que um sindicato, patronal ou não, tenha garantida sua capacidade de
atuação e liderança, se assim o entender a categoria profissional que representa, dispostas a sustentar suas
lutas que, ao final das contas, levam na maior consideração a defesa de conquistas sociais e a possibilidade
de sua ampliação.
Nesse sentido, ressalta seja feita, isto somente se conseguirá com a decisiva compreensão e o apoio do
próprio segmento representado e, não, pela intervenção indevida das autoridades governamentais que, por
causa disso, se sentem induzidas a cooptação de toda ordem, que é um dos maiores tropeços com que se deparam os sindicatos em nosso país.
Este é o nosso propósito, para o qual solicitamos apoio de todos os Parlamentares que compromissados
realmente com os interesses dos trabalhadores, queiram nos acompanhar na adoção de uma medida que consideramos das mais relevantes para o movimento sindical do País, patronal ou de trabalhadores, que é, senão
extinguir, tornar facultativa a contribuição sindical.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016. – Deputado Paulo Martins, PSDB/PR.
LEGISLAÇÃO CITADA
CAPÍTULO III
Da Contribuição Sindical
Seção I
Da Fixação e do Recolhimento do Imposto Sindical
Art. 578. As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou
profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação
do “imposto sindical”, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo. (Vide Decreto-Lei nº
229, de 1967) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
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Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aquêles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo êste, na conformidade do disposto no art. 591. (Redação dada pelo
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e consistirá: (Redação dada
pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
I – Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer
que seja a forma da referida remuneração; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
Il – para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, numa importância
correspondente a 30% (trinta por cento) do maior valor-de-referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à
época em que é devida a contribuição sindical, arredondada para Cr$ 1,00 (um cruzeiro) a fração porventura
existente; (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 1º.12.1982)
III – para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa, registrado nas respectivas Juntas Comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, conforme
a seguinte tabela progressiva: (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 1º.12.1982)
Classe de Capital
1.
até 150 vezes o maior valor de referência
......................................
2.
acima de 150 até 1.500 vezes o maior valor de referência
..............
3.
acima de 1.500 até 150.000 vezes o maior valor de referência
........
4.
acima de 150.000 até 800.000 vezes o maior valor de referência......

Alíquota
0,8%
0,2%
0,1%
0,02%

§ 1º A contribuição sindical prevista na tabela constante do item III deste artigo corresponderá à soma
da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuído em cada classe, observados os respectivos limites. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 2º Para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva inserta no item III deste artigo, considerar-se-á
o valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à data de competência da contribuição, arredondando-se para Cr$1,00 (um cruzeiro) a fração porventura existente. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 3º É fixada em 60% (sessenta por cento) do maior valor-de-referência, a que alude o parágrafo anterior,
a contribuição mínima devida pelos empregadores, independentemente do capital social da firma ou empresa,
ficando, do mesmo modo, estabelecido o capital equivalente a 800.000 (oitocentas mil) vezes o maior valor-de-referência, para efeito do cálculo da contribuição máxima, respeitada a Tabela progressiva constante do
item III. (Redação dada pela Lei nº 7.047, de 1º.12.1982)
§ 4º Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais, organizados em firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão a contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva a que
se refere o item III. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 5º As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital social, consideração,
como capital, para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva constante do item III deste artigo, o valor
resultante da aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o movimento econômico registrado
no exercício imediatamente anterior, do que darão conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho, observados os limites estabelecidos no § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 6.386,
de 9.12.1976)
§ 6º Excluem-se da regra do § 5º as entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem atividade econômica com fins lucrativos. (Incluído pela
Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
Art. 581. Para os fins do item III do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às
suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas, fazendo a devid a comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho, conforme localidade da sede da
empresa, sucursais, filiais ou agências. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
§ 1º Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição
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sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se, em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 2º Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão
funcional. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos. (Redação
dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
§ 1º Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da importância a que alude o item I
do Art. 580, o equivalente: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
a) a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo;
(Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa,
empreitada ou comissão. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 2º Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido
de base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº
6.386, de 9.12.1976)
Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será
efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
§ 1º O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho.(Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 2º O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao respectivo Sindicato; na falta
deste, à correspondente entidade sindical de grau superior, e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
Art. 584. Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical, pelos agentes ou trabalhadores
autônomos e profissionais liberais, a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta destes, pelas federações ou confederações coordenadoras da categoria. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de
9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à
entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da
prova de quitação da contribuição, dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar,
no salário do contribuinte, o desconto a que se refere o Art. 582. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
Art. 586. A contribuição sindical será recolhida, nos meses fixados no presente Capítulo, à Caixa Econômica Federal ao Banco do Brasil S. A. ou aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do sistema de
arrecadação dos tributos federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho Monetário
Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas. (Redação dada pela Lei nº 6.386,
de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
§ 1º Integrarão a rede arrecadadora as Caixas Econômicas Estaduais, nas localidades onde inexistam os
estabelecimentos previstos no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 2º Tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais o recolhimento será efetuado pelos próprios, diretamente ao estabelecimento arrecadador. (Redação dada pela Lei
nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 3º A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
Art. 587. O recolhimento da contribuição sindical dos empregadores efetuar-se-á no mês de janeiro de
cada ano, ou, para os que venham a estabelecer-se após aquele mês, na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
(Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 588. A Caixa Econômica Federal manterá conta corrente intitulada “Depósitos da Arrecadação da
Contribuição Sindical”, em nome de cada uma das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do
Trabalho cientificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades. (Redação dada pela
Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
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§ 1º Os saques na conta corrente referida no caput deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou
cheque com as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro da entidade sindical. (Redação dada pela
Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 2º A Caixa Econômica Federal remeterá, mensalmente, a cada entidade sindical, um extrato da respectiva conta corrente, e, quando solicitado, aos órgãos do Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº
6.386, de 9.12.1976)
Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela
Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho: (Redação
dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
I – para os empregadores: (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)
a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)
b) 15% (quinze por cento) para a federação; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)
c) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)
d) 20% (vinte por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)
II – para os trabalhadores: (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)
a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)
b) 10% (dez por cento) para a central sindical; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)
c) 15% (quinze por cento) para a federação; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)
d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)
e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)
III – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)
IV – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)
§ 1o O sindicato de trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que
estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.648, de 2008)
§ 2o A central sindical a que se refere a alínea b do inciso II do caput deste artigo deverá atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria. (Incluído pela Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no art. 589 desta Consolidação caberá à federação representativa do grupo. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)
§ 3o Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição
sindical será creditada, integralmente, à ‘Conta Especial Emprego e Salário’. (Redação dada pela Lei nº 11.648,
de 2008)
§ 4o Não havendo indicação de central sindical, na forma do § 1o do art. 589 desta Consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à ‘Conta Especial Emprego e Salário’ (Incluído pela Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea c do inciso I e na alínea d do inciso II
do caput do art. 589 desta Consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas a e b do inciso I
e nas alíneas a e c do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação caberão à confederação. (Redação dada
pela Lei nº 11.648, de 2008)
Seção II
Da Aplicação do Imposto Sindical
Art. 592. A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua arrecadação, recolhimento e controle, será aplicada pelos sindicatos, na conformidade dos respectivos estatutos, usando aos seguintes objetivos: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
I – Sindicatos de empregadores e de agentes autônomos: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
a) assistência técnica e jurídica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
c) realização de estudos econômicos e financeiros; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
d) agências de colocação; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
e) cooperativas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
f) bibliotecas; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
g) creches; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
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h) congressos e conferências; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
i) medidas de divulgação comercial e industrial no País, e no estrangeiro, bem como em outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produção nacional. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
j) feiras e exposições; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
l) prevenção de acidentes do trabalho; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
m) finalidades desportivas. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
II – Sindicatos de empregados: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
a) assistência jurídica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
c) assistência à maternidade; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
d) agências de colocação; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
e) cooperativas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
f) bibliotecas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
g) creches; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
h) congressos e conferências; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
i) auxilio-funeral; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
j) colônias de férias e centros de recreação; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
l) prevenção de acidentes do trabalho; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
m) finalidades deportivas e sociais; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
n) educação e formação profissicinal. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
o) bolsas de estudo. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
III – Sindicatos de profissionais liberais: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
a) assistência jurídica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
c) assistência à maternidade; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
d) bolsas de estudo; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
e) cooperativas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
f) bibliotecas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
g) creches; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
h) congressos e conferências; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
i) auxílio-funeral; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
j) colônias de férias e centros de recreação; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
l) estudos técnicos e científicos; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
m) finalidades desportivas e sociais; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
n) educação e formação profissional; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
o) prêmios por trabalhos técnicos e científicos. (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
IV – Sindicatos de trabalhadores autônomos: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
a) auisténcia técnica e jurídica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
c) assistência à maternidade; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
d) bolsas de estudo; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
e) cooperativas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
f) bibliotecas; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
g) creches; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
h) congressos e conferências; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
i) auxílio-funeral; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
j) colônias de férias e centros de recreação; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
l) educação e formação profissional; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
m) finalidades desportivas e sociais; (Incluída pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 1º A aplicação prevista neste artigo ficará a critério de cada entidade, que, para tal fim, obedecerá, sempre, às peculiaridades do respectivo grupo ou categoria, facultado ao Ministro do Trabalho permitir a inclusão
de novos programas, desde que assegurados os serviços assistenciais fundamentais da entidade. (Redação
dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
§ 2º Os sindicatos poderão destacar, em seus orçamentos anuais, até 20% (vinco por cento) dos recursos
da contribuição sindical para o custeio das suas atividades administrativas, independentemente de autorização
ministerial. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
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§ 3º O uso da contribuição sindical prevista no § 2º não poderá exceder do valor total das mensalidades
sociais consignadas nos orçamentos dos sindicatos, salvo autorização expressa do Ministro do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)
Art. 593. As percentagens atribuídas às entidades sindicais de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes ou estatutos. (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Parágrafo único. Os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser utilizados no custeio das atividades de representação geral dos trabalhadores decorrentes de suas atribuições legais. (Incluído pela Lei nº
11.648, de 2008)
Art. 594. O “Fundo Social Sindical” será gerido e aplicado pela Comissão do Imposto Sindical em objetivos que atendam aos interesses gerais da organização sindical nacional ou à assistência social aos trabalhadores. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 9.615, de 20.8.1946) (Vide Lei nº 4.589, de 1964) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Seção III
Da Comissão do Imposto Sindical
Seção IV
Das Penalidades
Art. 598. Sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no art. 553, serão aplicadas multas de
Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) pelas infrações deste Capítulo impostas no Distrito
Federal pela autoridade competente de 1ª instância do Departamento Nacional do Trabalho e nos Estados e no
Território do Acre pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio. (Vide Decreto-lei
nº 8.987-A, de 1946) (Vide Lei nº 6.205, de 1975 e Lei 6.986, de 1982) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Parágrafo único. A gradação da multa atenderá à natureza da infração e às condições sociais e econômicas do infrator. (Vide Decreto-lei nº 8.987-A, de 1946)
Art. 599. Para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional, até
a necessária quitação, e será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas
profissões mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 600. O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido neste Capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% (dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional
de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês e
correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade. (Redação dada pela Lei nº 6.181,
de 11.12.1974) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
§ 1º O montante das cominações previstas neste artigo reverterá sucessivamente: (Redação dada pela
Lei nº 6.181, de 11.12.1974)
a) ao Sindicato respectivo;
b) à Federação respectiva, na ausência de Sindicato;
c) à Confederação respectiva, inexistindo Federação.
§ 2º Na falta de Sindicato ou entidade de grau superior, o montante a que alude o parágrafo precedente
reverterá à conta “Emprego e Salário. (Redação dada pela Lei nº 6.181, de 11.12.1974)
Seção V
Disposições Gerais
Art. 601. No ato da admissão de qualquer empregado, dele exigirá o empregador a apresentação da
prova de quitação do imposto sindical. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da imposto sindical serão descontados no primeiro mês subseqüente ao do reinício do trabalho. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Parágrafo único. De igual forma se procederá com os empregados que forem admitidos depois daquela
data e que não tenham trabalhado anteriormente nem apresentado a respectiva quitação.
Art. 603. Os empregadores são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimentos
necessários ao desempenho de sua missão e a exibir-lhes, quando exigidos, na parte relativa ao pagamento de
empregados, os seus livros, folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios desses pagamentos,
sob pena da multa cabível. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 604. Os agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais são obrigados a prestar aos
encarregados da fiscalização os esclarecimentos que lhes forem solicitados, inclusive exibição de quitação do
imposto sindical. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
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Art. 605. As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da
data fixada para depósito bancário. (Vide Lei nº 11.648, de 2008) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 606. Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição sindical, promover
a respectiva cobrança judicial, mediante ação executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida
pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social. (Redação dada pelo Decreto-lei nº
925, de 10.10.1969) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
§ 1º O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio baixará as instruções regulando a expedição das certidões a que se refere o presente artigo das quais deverá constar a individualização de contribuinte, a indicação
do débito e a designação da entidade a favor da qual será recolhida a importância de imposto, de acordo com
o respectivo enquadramento sindical.
§ 2º Para os fins da cobrança judicial do imposto sindical, são extensivos às entidades sindicais, com exceção do foro especial, os privilégios da Fazenda Pública, para cobrança da dívida ativa.
Art. 607. É considerado como documento essencial ao comparecimento às concorrências públicas ou
administrativas e para o fornecimento às repartições paraestatais ou autárquicas a prova da quitação do respectivo imposto sindical e a de recolhimento do imposto sindical, descontado dos respectivos empregados.
(Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 608. As repartições federais, estaduais ou municipais não concederão registro ou licenças para funcionamento ou renovação de atividades aos estabelecimentos de empregadores e aos escritórios ou congêneres dos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, nem concederão alvarás de licença ou
localização, sem que sejam exibidas as provas de quitação do imposto sindical, na forma do artigo anterior.
(Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo acarretará, de pleno direito, a nulidade
dos atos nele referidos, bem como dos mencionados no artigo 607. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.386, de
9.12.1976)
Art. 609. O recolhimento da contribuição sindical e todos os lançamentos e movimentos nas contas respectivas são isentos de selos e taxas federais, estaduais ou municipais. (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
Art. 610. As dúvidas no cumprimento deste Capítulo serão resolvidas pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que expedirá as instruções que se tornarem necessárias à sua execução.
PROJETO DE LEI Nº 5.598, DE 2016
(Do Sr. Nivaldo Albuquerque)
Altera dispositivos da Lei nº 8.429/92, cuja finalidade é impedir a indevida interferência do
Poder Judiciário, evitando a alternância de poder e os prejulgamentos, adequando, inclusive,
ao conceito criado na LC 135/2010.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2521/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se ao parágrafo único do art. 20 a seguinte redação:
“Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. Poderá haver o afastamento, limitado a 180 (cento e oitenta) dias, por decisão colegiada, pela autoridade judicial competente, do agente público do exercício do cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual”.
Justificação
A referida alteração é corolário do que se tem observado, hoje em dia, no Direito Brasileiro, onde os
Juízes de 1º Grau afastam, liminarmente, de maneira precária – ao argumento nem sempre provado de que a
manutenção do agente público no cargo pode atrapalhar a instrução processual, o gestor, sem que fixe prazo
para este afastamento.
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No que pertine a fixação do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias – esta é uma construção pretoriana longeva e pacífica.1
No que pertine ao afastamento, se é certo afirmar que para o candidato ficar inelegível, por força e em
atendimento ao que consta da Lei Complementar nº 135/2010, a denominada Lei da Ficha Limpa, faz-se imprescindível que haja uma decisão colegiada, pois, do contrário, os direitos políticos do mesmo seriam diminuídos
e amesquinhados, com a mesma e maior razão não pode o mesmo, por simetria e analogia, ser afastado do
exercício do cargo para o qual foi legitimamente eleito por força de uma decisão monocrática.
O afastamento, em casos que tais, até mesmo por não existir amparo legal, deve – sempre, ser colegiado,
proferido por um Tribunal (TJ, TRF, STJ e STF), a depender do caso.
Brasília, DF, 15 de junho de 2016. – Deputado Nivaldo Albuquerque.
PROJETO DE LEI Nº 5.601, DE 2016
(Do Sr. Eros Biondini)
Altera as redações dos artigos 213, caput e §§ 1º e 2º e 217-A, caput e §§ 3º e 4º, todos do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-6831/2010.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput e os §§ 1º e 2º do artigo 213, do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), passam a vigorar com as seguintes redações:
1 “RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA. ACÓRDÃO PROLATADO NA SLS 1.483/MG. NOVO AFASTAMENTO DE PREFEITO SOB O
MESMO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE SUPERIOR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
I – A reclamação tem cabimento para preservar a competência deste Superior Tribunal de Justiça ou garantir a autoridade das suas decisões
(art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988 e art. 187 do RISTJ).
II – In casu, a Corte Especial, no julgamento do AgRg na SLS 1.483/MG, manteve decisão da Presidência deste Tribunal, que autorizou o
afastamento cautelar de Prefeito municipal pelo prazo máximo de 180 dias, ante fatos apurados em ação de improbidade administrativa.
III – Contudo, exauridos os efeitos do afastamento temporário, novo afastamento cautelar do agente público foi determinado pelo magistrado estadual sem qualquer alteração fática que justificasse a necessidade da medida definida no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92.
IV – Evidencia-se, portanto, violação à autoridade da decisão emanada por este Superior Tribunal de Justiça que determinou o afastamento
temporário do alcaide por 180 dias, uma vez que a decisão que defere o pedido de suspensão, nos termos do art. 4º, §9º, da Lei 8.437/92, vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.
Reclamação procedente”. (Rcl 9.706/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2012, DJe 06/12/2012).
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1. O art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) estabelece que “A autoridade judicial ou administrativa
competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à instrução processual”.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram a concreta interferência na prova, qual seja, a não prestação de informações e documentos aos Órgãos de controle (Câmara de Vereadores e Tribunal de Contas Estadual e da União), o que representa risco efetivo à instrução
processual. Demais disso, não é desarrazoado ou desproporcional o afastamento do cargo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
pois seria, no caso concreto, o tempo necessário para verificar “a materialidade dos atos de improbidade administrativa”.
Medida cautelar improcedente”. (MC 19.214/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
20/11/2012).
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA.
1. A probabilidade de êxito do recurso especial deve ser verificada na medida cautelar, ainda que de modo superficial. Assim, não comprovada
de plano a fumaça do bom direito apta a viabilizar o deferimento da medida de urgência é de rigor o seu indeferimento.
2. O art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) estabelece que “A autoridade judicial ou administrativa
competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à instrução processual”.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram a concreta interferência na prova, qual seja, a não prestação de informações e
documentos aos Órgãos de controle (Câmara de Vereadores e Tribunal de Contas Estadual e da União), o que representa risco efetivo
à instrução processual. Demais disso, não desarrazoado ou desproporcional o afastamento do cargo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois seria, no caso concreto, o tempo necessário para se verificar “a materialidade dos atos de improbidade administrativa”.
Agravo regimental improvido”. (AgRg na MC 19.214/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2012,
DJe 29/06/2012).
“PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DO CARGO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. A norma do art. 20, parágrafo único,
da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só
pode ser aplicada em situação excepcional. Hipótese em que a medida foi fundamentada em elementos concretos a evidenciar que a permanência no cargo representa risco efetivo à instrução processual. Pedido de suspensão deferido em parte para limitar o afastamento do
cargo ao prazo de 180 dias. Agravo regimental não provido”. (AgRg na SLS 1.498/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministro PRESIDENTE DO STJ, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2012, DJe 26/03/2012).
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“Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal
ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 16 (dezesseis) anos. (NR)
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 15 (quinze) a 20 (vinte) anos. (NR)
§ 2º Se da conduta resulta morte:
Pena – reclusão, de 22 (vinte e dois) a 30 (trinta) anos. (NR) ”
Art. 2º O caput e os §§ 3º e 4º do artigo 217-A, do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois) anos. (NR)
...
§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena – reclusão, de 18 (dezoito) a 26 (vinte e seis) anos. (NR)
§ 4º Se da conduta resulta morte:
Pena – reclusão, de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) anos. (NR) ”
Justificação
É fato notório o aumento exponencial dos casos de violência sexual contra mulheres no Brasil. Segundo
último levantamento do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), relatado no estudo Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde, a cada 11 minutos uma pessoa é violentada no país e esse
número pode ser ainda maior pois apenas 10% das vítimas, denunciam o caso e estimasse que, no mínimo,
527 mil pessoas sejam estupradas por ano no país. Ainda segundo essa pesquisa, 90% das mulheres e 73% dos
jovens de 16 a 24 anos afirmam ter medo de sofrer violência sexual. Além disso, 67% da população brasileira
que reside nas grandes cidades brasileiras tem medo de ser agredida sexualmente.
Por muitas vezes o agressor reside no mesmo domicilio da vítima ou possui alguma proximidade com a mesma,
tendo a impressão de que poderá cometer o crime sem sofrer as devidas consequências de uma punição pelo seu ato.
O projeto de Lei em questão, traz em suma, o aumento dos anos de pena a serem cumpridos pelos criminosos, visando assim que o ato seja coibido com um alto grau de rigidez que tal crime hediondo traz em sua natureza. Ainda possibilita que em casos de progressão da pena o período para solicitar tal recurso seja alongado,
não ocorrendo algumas injustiças de crimes bárbaros com meliantes sendo soltos em um curto espaço de tempo.
A proposta apresentada também tem como objetivo reforçar o entendimento da sociedade que o estupro é um crime que atinge a dignidade sexual e social, trazendo consequências que são nefastas e permanentes, uma vez que a violência, neste caso ainda mais não tendo consentimento, deixa marcas indeléveis tanto
na vítima quanto aos seus familiares.
Nos últimos tempos, a cultura do estupro se apresentou de forma mais acentuada e reveladora. Os casos
de estupros coletivos, cada vez mais evidentes, escancaram uma realidade de que essa violência devastadora e
perversa assola a nossa sociedade de forma preocupante e medidas para punir os agressores, de maneira com
que a impunidade por tal ato não seja visto por todos como um gesto de que novos atos possam acontecer, se
faz necessário. Além de preservar as vítimas de um maior contato com os seus agressores, já que o seu algoz
ficará mais tempo afastado do convívio da sociedade.
Diante dos expostos, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste importante projeto de lei.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016. – Deputado Eros Biondini, PROS/MG.
PROJETO DE LEI Nº 5.604, DE 2016
(Do Sr. Felipe Bornier)
Obriga a inclusão da disciplina de educação ambiental no currículo escolar.
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 Esta Lei altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com o objetivo de tornar a educação ambiental como disciplina educacional obrigatória no
currículo escolar.
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Art. 2º O artigo 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26. ....................................................................................................................................................................................
§ 7º Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir o principio da proteção e defesa
civil de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.
....................................................................................................................................................................................................
§ 10. A educação ambiental é componente curricular obrigatório dos ensinos fundamental e médio.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
Não há dúvidas que a humanidade nas últimas décadas tem se despertado para uma consciência ambientalista. A sociedade já entendeu que defender o meio ambiente é preservar a raça humana, e fragilizar o
meio ambiente, é enfraquecer a economia, o emprego, a saúde, e tudo mais.
Já há algum tempo muitos órgãos públicos, de iniciativa privada e grande parte da população mundial
têm se preocupado com as condições de vida no planeta. Não obstante, vários segmentos da sociedade têm
desenvolvido trabalhos e elaborado projetos valiosos direcionados à melhoria de qualidade do meio ambiente.
No Brasil não tem sido diferente. Ainda não chegamos ao nível desejável de conscientização mas temos
avançado nesta área.
Nossa Constituição Federal de 1988 reflete muito bem essa tomada de consciência ao conter todo um
Capítulo dedicado ao meio ambiente (art. 225), onde, dentre outras disposições, reza que a promoção da educação ambiental deve ocorrer em todos os níveis de ensino, bem como a conscientização pública para a preservação do meio ambiente (art. 225, § 1º, VI,).
Onze anos depois da promulgação da Carta Magna, o tema foi novamente é objeto de legislação federal,
desta vez no âmbito da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Nesse texto, dispõe-se que a educação ambiental é componente essencial e permanente da educação
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todo o processo educativo.
E neste sentido cremos que a partir da inclusão de disciplina que venha destacar a educação ambiental
nas escolas, poderemos ter maior consciência em nossa sociedade sobre as questões ambientais, sobretudo,
com uma maior participação na formação de atitudes pessoais e coletivas, mediante conduta ética, atrelada
ao exercício da cidadania, contribuindo para isso, o estudo gradual desta matéria nas escolas.
Vale salientar que inserir disciplina sobre Educação Ambiental no currículo da educação básica é fundamental para despertar no ser humano, desde a infância, a consciência coletiva voltada para a preservação e o
respeito ao meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, como preceitua o art. 1º da Lei supracitada.
Compreender que aplicando uma política que promova a importância da educação ambiental voltada
principalmente para a sustentabilidade já nas escolas primárias, criaremos nas novas gerações a devida mentalidade conservacionista e será muito mais fácil implementar políticas que visem à utilização sustentável dos
recursos naturais no futuro. .
Face à enorme relevância do tema, conto com o apoio dos nobres pares para analisar, aperfeiçoar e aprovar este projeto de lei com a maior brevidade.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016. – Deputado Felipe Bornier, PROS/RJ.
PROJETO DE LEI Nº 5.605, DE 2016
(Do Sr. Felipe Bornier)
Promover o uso sustentável dos recursos naturais com a educação ambiental.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-4167/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que trata da Política Nacional de Educação
Ambiental, para incluir como objetivo fundamental da educação ambiental o estímulo a ações que promovam
o uso sustentável dos recursos naturais e a educação ambiental.
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Art. 2º O artigo 5º da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, passa a vigorar acrescido da redação:
“Art.5º .......................................................................................................................................................................................
VIII – a promoção das ações, que promovam à adoção de práticas de reutilizações e reciclagens conscientes, pelo uso sustentável dos recursos naturais.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
Não há dúvidas que a humanidade nas últimas décadas tem se despertado para uma consciência ambientalista. A sociedade já entendeu que defender o meio ambiente é preservar a raça humana, e fragilizar o
meio ambiente, é enfraquecer a economia, o emprego, a saúde, e tudo mais.
Já há algum tempo muitos órgãos públicos, de iniciativa privada e grande parte da população mundial
têm se preocupado com as condições de vida no planeta. Não obstante, vários segmentos da sociedade têm
desenvolvido trabalhos e elaborado projetos valiosos direcionados à melhoria de qualidade do meio ambiente.
No Brasil não tem sido diferente. Ainda não chegamos ao nível desejável de conscientização mas temos
avançado nesta área.
Nossa Constituição Federal de 1988 reflete muito bem essa tomada de consciência ao conter todo um
Capítulo dedicado ao meio ambiente (art. 225), onde, dentre outras disposições, reza que a promoção da educação ambiental deve ocorrer em todos os níveis de ensino, bem como a conscientização pública para a preservação do meio ambiente (art. 225, § 1º, VI,).
Onze anos depois da promulgação da Carta Magna, o tema foi novamente é objeto de legislação federal,
desta vez no âmbito da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Nesse texto, dispõe-se que a educação ambiental é componente essencial e permanente da educação
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todo o processo educativo.
E neste sentido cremos que a partir da inclusão de disciplina que venha destacar a educação ambiental
nas escolas, poderemos ter maior consciência em nossa sociedade sobre as questões ambientais, sobretudo,
com uma maior participação na formação de atitudes pessoais e coletivas, mediante conduta ética, atrelada
ao exercício da cidadania, contribuindo para isso, o estudo gradual desta matéria nas escolas.
Vale salientar que inserir disciplina sobre Educação Ambiental no currículo da educação básica é fundamental para despertar no ser humano, desde a infância, a consciência coletiva voltada para a preservação e o
respeito ao meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, como preceitua o art. 1º da Lei supracitada.
Compreender que aplicando uma política que promova a importância da educação ambiental voltada
principalmente para a sustentabilidade já nas escolas primárias, criaremos nas novas gerações a devida mentalidade conservacionista e será muito mais fácil implementar políticas que visem à utilização sustentável dos
recursos naturais no futuro. .
Face à enorme relevância do tema, conto com o apoio dos nobres pares para analisar, aperfeiçoar e aprovar este projeto de lei com a maior brevidade.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016. – Deputado Felipe Bornier, PROS/RJ.
PROJETO DE LEI Nº 5.607, DE 2016
(Do Sr. Professor Victório Galli)
Institui o Fundo Específico para Deficientes Físicos – FEDF por meio de receitas arrecadada
com a cobrança das multas de trânsito, altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-222/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Fundo Específico para Deficientes Físicos – FEDF por meio de receitas arrecadadas
com a cobrança das multas de trânsito aplicadas a quem estacionar em vaga de deficiente físico impropriamente.
Art. 2º Constituem recursos do FEDF:
I – todas as multas arrecadadas das infrações de transito que impliquem contra o direito do deficiente físico.
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Art. 3º O FEDF será administrado por meio do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência – CONADE, do Ministério da Justiça.
Art. 4º O art. 320 do Código de Transito Brasileiro – CTB, passa a vigorá com a seguinte redação.
Art. 320. ..................................................................................................................................................................................
I – A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito referente a infração à pessoa com
deficiência física será destinada, exclusivamente ao fundo específico para deficientes físicos – FEDF.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
De acordo com esse projeto de lei, toda multa aplicada a quem parar em vaga reservada, a deficientes
físicos, passará a ser destinado ao Fundo Especifico de Deficiente Físico – FEDF.
A atual legislação de transito reza que quem cometer tal infração será considerada grave, e não mais
leve, como previa anteriormente o artigo 181 Código de Trânsito, que diz respeito a estacionar em desacordo
com a regulamentação, subindo o valor da multa de R$ 53,20 para R$ 127,69 reais.
Diante dessa mudança no Código de Transito e com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, criado pela lei 13.146/2015, é salutar atentarmos para que os recursos oriundos desse fundo, seja aplicados em sua totalidade ao acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os
serviços oferecidos à comunidade nas integrações das ações dos órgãos e das entidades públicas e privados
nas áreas de saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social,
habitação, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção das deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e a inclusão social.
Sala das Sessões, 15 de junho de 2016. – Deputado Professor Victório Galli.
PROJETO DE LEI Nº 5.610, DE 2016
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Acrescenta parágrafo único ao art. 47 da Lei nº 8.080, de 19, de setembro de 1990, para obrigar a divulgação periódica dos medicamentos em estoque nas farmácias públicas do SUS.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-5274/2013.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 47 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do parágrafo único seguinte:
Art. 47. .....................................................................................................................................................................................
“Parágrafo único. O sistema nacional de informações em saúde deverá produzir e divulgar dados
relacionados aos estoques atualizados de medicamentos nas farmácias públicas, inclusive dos medicamentos em falta em cada unidade, de forma destacada nas páginas eletrônicas das Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde na Internet.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição tem o objetivo principal de evitar que os pacientes que precisam ter acesso a
medicamentos se desloquem até as farmácias para descobrirem, após o deslocamento, que o fármaco que lhe
foi indicado está em falta, que não será possível a dispensação do produto e o atendimento de sua prescrição.
Mas se as informações a respeito dos estoques dos medicamentos em cada unidade de dispensação estivessem facilmente disponíveis nas páginas eletrônicas das Secretarias de Saúde, acessíveis aos pacientes a partir
de consulta prévia, antes de irem até a farmácia pública, muitos transtornos, como a perda de tempo precioso, poderiam ser evitados. A ideia é aproveitar todos os dispositivos tecnológicos disponíveis à Administração
Pública para otimizar seus serviços e trazer maiores comodidades à sociedade, ao cliente final desses serviços.
A proposta, também, amplia o escopo e o alcance social do princípio da publicidade e da transparência
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. A divulgação de listas dos medicamentos presentes e faltantes
nos estoques públicos permitirá que as pessoas tenham um controle maior desses produtos, dos gastos e, consequentemente, acarretará melhorias em relação à participação social na gestão do SUS.
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Talvez tal aspecto seja mais importante do que a possível economia de tempo que as pessoas podem
conseguir a partir do acesso à informação de que alguma apresentação farmacêutica que compõe o rol da
assistência farmacêutica poderá viabilizar. A participação social no SUS, vale destacar, é uma das diretrizes
constitucionais para a organização desse sistema, mas nem sempre a lei contempla institutos jurídicos que a
promovem da forma desejada.
Assim, diante da utilidade, conveniência e oportunidade da presente sugestão para os usuários de medicamentos, solicito o apoio dos demais parlamentares no sentido da aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016. – Deputado Rômulo Gouveia, PSD/PB.
PROJETO DE LEI Nº 5.611, DE 2016
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Acrescenta o §2º ao art. 3º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, para obrigar as unidades
de saúde a afixarem, em suas dependências, informações relativas às vacinas do Programa
Nacional de Imunizações – PNI.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-7649/2014.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, passa a vigorar acrescido do seguinte §2º,
renumerando-se o atual parágrafo único para §1º:
“Art. 3º.......................................................................................................................................................................................
§1º..............................................................................................................................................................................................
§2º As unidades de atenção à saúde componentes do Sistema Único de Saúde deverão afixar em
suas dependências, em local de fácil visualização, informações relativas às vacinas do Programa Nacional de Imunizações – PNI. ” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A saúde é um direito de todos, ligado ao direito à vida e ao princípio da dignidade humana. No regime
constitucional brasileira, é dever do Estado garantir tal direito, mediante políticas direcionadas à redução do
risco das doenças e agravos. A disponibilização de vacinas pelo poder público insere-se neste contexto jurídico-normativo. Como diz respeito às medidas de caráter preventivo contra determinadas doenças, deve ser
priorizada tendo em vista a importância dada pela Constituição Cidadã às ações preventivas no âmbito da
atenção integral (art. 198, II, CF).
Além de proteger a vida e a saúde da pessoa imunizada, a vacinação tem o condão de proteger, de forma difusa, toda a população ao impedir, ou reduzir, a propagação de doenças transmissíveis. Nesse contexto, a
divulgação do calendário vacinal e de informações úteis e adequadas torna-se fundamental para o sucesso do
Programa Nacional de Imunizações – PNI, em especial no sentido de melhorar sua efetividade, que passa, necessariamente por um maior conhecimento da população alvo do programa acerca dos produtos disponibilizados.
Portanto, a afixação de diferentes informações sobre o PNI, como as vacinas que o compõem e o seu
calendário, embora possa parecer uma providência simplória, permitirá que as famílias tenham condições de
acompanhar e controlar melhor a vacinação de seus entes. A divulgação e transparência de informações são
elementos fundamentais na prevenção e promoção da saúde.
Assim, diante da utilidade, conveniência e oportunidade da presente sugestão para os indivíduos e para
a sociedade, solicito o apoio dos demais parlamentares no sentido da aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2016. – Deputado Rômulo Gouveia, PSD/PB.
PROJETO DE LEI Nº 5.613, DE 2016
(Do Sr. Celso Maldaner)
Torna obrigatória a implantação de cisternas em escolas públicas.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-636/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A utilização de sistemas de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais para fins não
potáveis é pré-requisito para a operação das escolas públicas.
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Art. 2º Serão definidos em regulamentação:
I – os critérios de enquadramento das escolas referidas no art. 1°, considerando-se ao menos os aspectos:
a) porte da escola;
b) área construída;
c) número de alunos e consumo de água previstos;
d) disponibilidade hídrica local, índices pluviométricos anual e sazonais; e
e) viabilidade técnica e econômica da instalação de sistemas de coleta, armazenamento e utilização
de águas pluviais;
II – capacidade do sistema de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais.
Art. 3º A emissão do alvará de funcionamento das novas escolas cuja implantação tenha se iniciado após
a vigência desta Lei dependerá da comprovação, mediante laudo de vistoria de agente público, da implantação do sistema de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais com a capacidade mínima de reuso
de água fluvial disposto no inciso II do caput do art. 2° e em conformidade com normas técnicas aplicáveis registradas pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da sua publicação.
Justificação
Este projeto intenta aumentar a segurança hídrica nas escolas por meio da obrigatoriedade da implantação de um sistema de suprimento de água, alternativo à rede pública, para fins não potáveis.
Como todos sabem, a crise hídrica no nosso País – em especial, na região Sudeste – atingiu proporções
alarmantes nos últimos anos. Períodos de seca intensa e prolongada, falhas no planejamento governamental
e uso descuidado da água levaram a uma situação de escassez sem precedentes.
As crianças e adolescentes carentes são um dos grupos mais vulneráveis ao problema da falta de água.
Não lhes bastassem as dificuldades do cotidiano, a sua educação começa a ser afetada, o que pode deixar
consequências permanentes. Casos dramáticos já foram relatados, como o das vinte escolas do Município
de Mairinque, a 71 km da capital paulista, onde mais de 2.000 alunos chegaram a ser proibidos de escovar os
dentes por cinco dias2.
Por outro lado, recordemos que a Constituição Federal determina que:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão [grifos nossos].
Faz-se necessária, portanto, a intervenção do Estado para garantir a essas crianças e adolescentes uma
educação digna, o que exige a disponibilidade permanente de água adequada ao uso no ambiente escolar.
Uma contribuição para isso seria a adoção, em todas as escolas públicas, de sistemas de captação de água de
chuva para fins não potáveis, mesmo apresentando nosso País ampla diversidade de climas e, consequentemente, de condições pluviométricas.
Restringiu-se o uso de água pluvial a fins não potáveis porque, embora em geral ela seja de boa qualidade, em algumas regiões pode apresentar elevada concentração de poluentes.
Ademais, como já havia sido preconizado pelo Conselho Econômico e Social da Organização das Nações
Unidas em 1958, nenhuma água de melhor qualidade deveria ser usada para um propósito capaz de tolerar
uma água de qualidade inferior. Usar água potável para fins menos nobres do que o abastecimento humano – como infelizmente ainda é a regra – é desprezar os custos de oportunidade desse recurso insubstituível
para a existência humana digna. Isso contraria os fundamentos da Lei n° 9.433 de 1997, a Política Nacional de
Recursos Hídricos, expressos no seu Art. 1°: “[...] II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação
de animais [...] ” e um dos seus objetivos, expresso no Art. 2°, inciso I: “assegurar à atual e às futuras gerações a
necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos” [grifos nossos].
2 V. reportagem disponível em: < http://www.cpp.org.br/index.php/noticias/item/3068-crise-hidrica-afeta-escolas-paulistas>, acesso
em 26/02/2015.
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As tecnologias envolvidas são acessíveis e econômicas, como o mostra o bem-sucedido projeto piloto do
Programa Cisternas na Escola, do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), em parceria com a Articulação
Semiárido Brasileiro (ASA), rede que congrega mais de mil organizações da sociedade civil na região. Depois
de beneficiar diretamente mais de quatro mil pessoas em 43 escolas de treze municípios baianos, o projeto
vem sendo estendido a todos os estados do semiárido.
De modo reativo e emergencial, medida semelhante vem sendo empreendida pelo governo de São Paulo em todas as escolas do estado. Isso demonstra que não há motivo para se restringir o alcance do Programa
Cisterna nas Escolas à região Nordeste. O uso racional da água não deve ser exclusividade de uma região, mas
uma necessidade imperiosa para todas as escolas em regiões que enfrentem a perspectiva de baixa disponibilidade hídrica em todo o País.
Mais: a adoção do sistema de cisternas nas escolas poderia ser associada a programas de educação ambiental para o uso da água, articulado entre os Ministérios da Educação e do Meio Ambiente. Assim, um período que poderia deixar memórias traumáticas nos estudantes renderá frutos de consciência ambiental e de
conservação dos recursos hídricos que eles levarão para o resto das suas vidas.
Levando-se em conta a ampla variedade de condições climáticas, de difusão tecnológica e econômicas
das diversas regiões do País, deixou-se ao encargo de regulamentações específicas os critérios de enquadramento e os parâmetros de estudos e projetos técnicos e de viabilidade econômica a utilizar. Analogamente,
sabendo-se que a transição de processos de construção envolve custos e esforços, previu-se a possibilidade
de fazê-la de maneira planejada, com um prazo de início de vigência razoável.
Em face do aqui exposto, contamos com o empenho de nossos ilustres Pares para a rápida transformação dessa proposição legislativa em lei.
Sala das Sessões, em 16 de junho de 2016. – Deputado Celso Maldaner.
PROJETO DE LEI Nº 5.614, DE 2016
(Da Sra. Carmen Zanotto)
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para disciplinar o regime das visitas íntimas.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-2690/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 41, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – é renomeado o atual parágrafo único ao caput do artigo para parágrafo primeiro; e
II – é acrescido um parágrafo segundo ao caput do art. 41, disciplinando obrigações da direção dos
estabelecimentos penais relativas ao exercício, pelo preso, do direito a receber a visita de cônjuge
ou companheira, previsto no inciso X do citado artigo, com a redação que se segue:
Art. 41. Constituem direitos do preso:
....................................................................................................................................................................................................
§ 1º Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato
motivado do diretor do estabelecimento.
§ 2º Os estabelecimentos penais deverão reservar espaços individualizados, isolados da área
reservada à visitação de cônjuges, companheiras e parentes dos demais presos, para assegurar aos presos e seus cônjuges ou companheiras privacidade durante o período reservado às
visitas íntimas.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua justificação.
Justificação
Durante visitas a presídios, realizadas em cumprimento ao Plano de Trabalho da CPI do Sistema Carcerário, foi verificado que, em vários estabelecimentos penais, não existem acomodações destinadas a permitir
que o preso possa receber, de forma privada, a visita do cônjuge ou companheira.
Em face da ausência de acomodações próprias, os presos montam tendas improvisadas, com lençóis,
no próprio pátio das prisões, a fim de garantir o mínimo de privacidade para que possam ter relações íntimas
com suas parceiras, durante o cumprimento da pena. Essas tendas são montadas em locais no qual circulam
outras pessoas, inclusive crianças, as quais são obrigadas a conviver com essa dura realidade a que estão submetidos os seus pais.
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Tal situação é degradante e inadmissível, mostrando-se contrária a qualquer noção básica de dignidade
da pessoa.
Para eliminar esse constrangedor problema, estamos propondo inserir na Lei de Execução Penal – Lei
7.210/84, dispositivo que torna obrigatório que sejam reservados, nos estabelecimentos penais, espaços individualizados, isolados da área reservada à visitação de cônjuges, companheiras e parentes dos demais presos,
para serrem utilizados pelos presos e seus cônjuges ou companheiras, durante o período reservado às visitas
íntimas.
Este procedimento garantirá um reforço na autoestima do preso, uma vez que irá eliminar uma situação
incômoda, tanto para ele, quanto para sua esposa ou companheira.
Tem-se, também, que não havendo local próprio para as visitas íntimas, muitos presos optam pela abstinência sexual, para evitar submeter suas parceiras a situações embaraçosas. Com isso, entra-se em outra situação de risco, uma vez que estudos demonstram que a falta de sexo pode provocar ansiedade e que pessoas
ansiosas podem apresentar outros sintomas como irritabilidade, nervosismo e agressividade. Em um ambiente
no qual há uma linha tênue a separar o caos da ordem, ampliar os fatores que tendem a aumentar a ocorrência
de irritabilidade e agressividade não se mostra sensato.
Por todas as razões apresentadas, espera-se que os ilustres Pares se sensibilizem com o problema e apoiem
a aprovação do presente projeto de lei, o qual, temos a certeza, contribuirá para humanizar os estabelecimentos penais, em todo o Brasil, e para reduzir os riscos de rebeliões nesses locais.
Sala das Sessões, em 16 de junho de 2016. – Deputada Carmen Zanotto, PPS/SC.
PROJETO DE LEI Nº 5.615, DE 2016
(Da Sra. Geovania de Sá)
Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e
deveres para o uso da Internet no Brasil, para garantir a manutenção da velocidade de conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-5050/2016.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos
e deveres para o uso da Internet no Brasil, para garantir a manutenção da velocidade de conexão à internet,
salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização.
Art. 2o O inciso IV do artigo 7o, da Lei no 12.965, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 7o ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
“IV – não suspensão e não redução da velocidade da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
Em fevereiro de 2016, a empresa Telefônica/Vivo comunicou ao público em geral que, como parte de sua
nova política de prestação de serviço, passaria a suspender a conexão à internet fixa após o consumo da franquia
de dados do consumidor, equiparando o procedimento ao já realizado pelas operadoras de telefonia móvel.
As primeiras declarações por parte da Anatel – agência reguladora do setor – sobre o assunto foram desastrosas. Decretar o fim da internet ilimitada e atribuir a culpa ao usuário, aos jogos online e às operadoras,
no caso destas apenas pela falta de informação fornecida aos assinantes, foi um desrespeito aos cidadãos. Esse
posicionamento por parte de representante de órgão que além de imparcial, deveria proteger os consumidores, mostrou o quanto a sociedade está refém das empresas de telefonia. Eventualmente, devido à controvérsia
que a notícia causou, a Anatel suspendeu por tempo indeterminado a possibilidade de aplicação da medida.
Em primeiro lugar cabe analisar que a possibilidade de suspenção da conexão não é permitida pela regulamentação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), denominação técnica do serviço de conexão à
internet fixa, aprovado pela Resolução nº 614/13. O artigo 63 da Resolução estabelece:
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“§ 1º O Plano de Serviço que contemplar franquia de consumo deve assegurar ao Assinante, após o
consumo integral da franquia contratada, a continuidade da prestação do serviço, mediante:
I – pagamento adicional pelo consumo excedente, mantidas as demais condições de prestação do
serviço; ou,
II – redução da velocidade contratada, sem cobrança adicional pelo consumo excedente.
Da leitura do dispositivo depreende-se que a regulamentação da Anatel não permite a desconexão ao
término da franquia, apenas a redução da velocidade (ou a continuidade do serviço mediante o pagamento
de uma “extensão”).
Em segundo lugar, cabe verificar que o Marco Civil da Internet – MCI (Lei no 12965/14), posterior, portanto, à regulamentação do SCM, determina que a conexão à internet não pode ser suspensa “salvo por débito
diretamente decorrente de sua utilização” (inciso IV, art. 7o). Entretanto, o MCI é omisso quanto à redução de
velocidade após o término da franquia.
No nosso entendimento, a capacidade de tráfego da internet fixa permitiria às operadoras absorver a
continuidade de prestação dos serviços, ao término da franquia, sem maiores problemas. Esse julgamento é
baseado em razões técnicas que expomos a seguir
A telefonia móvel possui uma capacidade de tráfego finita, delimitada não somente pela tecnologia,
mas, principalmente, pelas frequências disponíveis e alocadas a cada operadora. Uma vez preenchido todo o
espaço de frequências não há como aumentar o tráfego, a não ser pela troca da tecnologia, por exemplo do 3G
para o 4G. Por isso, a instituição de franquias na internet móvel é perfeitamente compreensível e segue uma
lógica de gerenciamento razoável de tráfego e de investimentos.
A internet fixa, ao contrário, é composta de ampla infraestrutura, cabos de alta velocidade, fibras óticas
e espaço físico para expansões e para o lançamento de novos cabeamentos. Assim, a passagem de uma nova
fibra, muitas vezes pela mesma tubulação, possui um custo infinitamente inferior ao de trocar toda uma plataforma celular ou realizar um novo leilão para aquisição de frequências adicionais.
Por esses motivos, a comercialização de planos de conexão à internet fixa com franquias beira o abuso
do poder econômico e se configura em uma perversidade com o consumidor. Além das franquias se apresentarem como alternativas injustificadas para a venda de adicionais ou de pacotes mais caros, aumentando os
ganhos das operadoras, quando as operadoras agem de forma uniforme, o consumidor não possui alternativa,
mesmo em regiões em que exista concorrência no fornecimento de banda larga.
Entretanto, somos cientes de que a não limitação do consumo dos assinantes pode deteriorar, in extremis,
a qualidade dos serviços. Usuários que fazem uso intensivo da internet demandam tráfego de forma desproporcional, em comparação com usuários pontuais e eventuais. Dessa maneira, a não limitação faz com que usuários
que pouco utilizam a internet não tenham acesso a pacotes, em teoria, mais baratos. Por esses motivos, não
julgamos conveniente, na atualidade, a proibição da comercialização de planos com franquias, na internet fixa.
Por outro lado, a limitação da velocidade ao término da franquia é um despropósito. A qualidade é degradada tão fortemente que inviabiliza o uso de certos aplicativos e, em alguns casos, da própria conexão. A
diminuição gera ainda o efeito indesejado de confundir o usuário, uma vez que o internauta não sabe se a internet está “ruim” naquele momento ou se é uma limitação intencional. Assim, a redução se torna, na verdade,
publicidade negativa para as próprias operadoras.
Por esses motivos, apresentamos o presente projeto de lei de modo a garantir, no Marco Civil da Internet,
que as conexões à internet não podem ter sua velocidade diminuída ao término da franquia. Acreditamos ser
essa a forma mais efetiva de proteger os consumidores e, ao mesmo tempo, zelar pela integridade da internet
para todos os usuários.
Pelos motivos elencados, solicito o apoio dos nobres Pares para a aprovação da medida.
Sala das Sessões, em 16 de junho de 2016. – Deputada Geovania de Sá.
PROJETO DE LEI Nº 5.617, DE 2016
(Do Sr. Pr. Marco Feliciano)
Institui o Dia Nacional de Conscientização Antiaborto.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-4642/2016.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui o Dia Nacional de Conscientização Antiaborto.
Art. 2º Fica instituído o Dia Nacional de Conscientização Antiaborto, a ser comemorado, anualmente, na
segunda sexta-feira do mês de maio.
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Art. 3º O dia a que se refere o art. 1º fica incluído no calendário oficial de eventos do governo Federal.
Art. 4º O Dia Nacional de Conscientização Antiaborto tem por finalidade a reflexão e a conscientização
sobre esse tema, visando ao esclarecimento da população sobre riscos e consequências do aborto provocado.
Parágrafo único. O Dia Nacional de Conscientização Antiaborto tem como diretrizes:
I – informar a população sobre os meios de contracepção admitidos pala legislação brasileira e sobre
os efeitos psicológicos e colaterais de um aborto na mulher e no feto;
II – promover o encontro com especialistas na área para debater o assunto;
III – elaborar e distribuir cartilhas didáticas para órgãos públicos, capacitando servidores públicos
para informar os cidadãos.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O aborto provocado é um evento associado a grande sofrimento psicológico para as mulheres e a graves
consequências para o feto e para a saúde da mulher.
Assim, a instituição do Dia Nacional de Conscientização Antiaborto contribuirá para informar a população
sobre os riscos e danos associados ao aborto provocado, propiciando a valorização e a defesa da vida humana.
Em 2015, o Município de Salvador instituiu lei municipal sobre esse tema, selecionado a segunda sexta-feira de maio como dia comemorativo. Por essa razão, também indicamos o mesmo dia, como forma de homenagear a iniciativa e também de unir esforços.
As atividades propostas para o dia em questão promoverão o esclarecimento e fortalecimento de princípios de defesa do ser humano em nossa sociedade, de modo que solicito o apoio dos ilustres Pares, a fim de
aprovar essa proposição nesta Casa.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 2016. – Deputado Marco Feliciano.
PROJETO DE LEI Nº 5.620, DE 2016
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Dispõe sobre regras de conduta a serem obedecidas pelos estabelecimentos de comércio alimentar, e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-8135/2014.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam os supermercados, restaurantes, bares, lanchonetes, confeitarias e estabelecimentos similares obrigados a:
I – Informar, nos cardápios, o tamanho das porções servidas em cada prato, bebida, ou demais itens
alimentares postos à venda, devendo ser utilizadas medidas em gramas, no caso de alimentos sólidos, ou mililitros, no caso de alimentos líquidos;
II – Informar o valor calórico das refeições, porções ou demais itens postos à venda;
III – Informar sobre a presença de substâncias de potencial alergênico, a exemplo de lactose, corantes e glúten, contidas nas refeições, porções ou itens postos à venda;
IV – Alertar o consumidor sobre os perigos do sobrepeso e da obesidade para a saúde humana;
V – Fornecer gratuitamente embalagens descartáveis para que os consumidores levem consigo porções não consumidas dos alimentos adquiridos;
VI – Doar para intuições beneficentes alimentos próprios para consumo, mas que não serão utilizados em preparos futuros pelo estabelecimento ou que estejam no exato dia de seu vencimento.
Art. 2º Os estabelecimentos infratores das disposições desta lei ficam sujeitos às sanções administrativas
previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.
Justificação
Esta proposição dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, lanchonetes, restaurantes e similares de informar aos clientes sobre a quantidade e qualidade de alimentos e bebidas que serão servidas; sobre o fornecimento de embalagens adequadas, caso o cliente opte por reaproveitar as sobras da refeição; e, ainda, sobre
a obrigatoriedade de doação de alimentos próprios para consumo, mas que não serão postos à venda pelos
estabelecimentos.
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Não são poucas as vezes que, ao realizar o pedido em bares, lanchonetes, restaurantes e similares, frequentados pela primeira vez pelo cliente, este fica em dúvida sobre a quantidade que lhe será servida. Ao interrogar o
garçom, este acaba por responder descrevendo com frases como “uma porção serve duas pessoas” ou “é grande,
vem bastante”. Ocorre que uma pessoa se alimenta com quantidade diferenciada de outra, para que este seja o
parâmetro utilizado pelo estabelecimento para lhe explicar e informar a quantidade que lhe será servida.
Diante disso, é difícil não haver desperdício de alimentos ou de tempo. Desperdício de alimentos, quando há sobra, e de tempo, na medida em que restará ao consumidor ter que realizar novo pedido ao não ter
saciada a sua fome com as porções servidas.
Do mesmo modo, ocorre com as bebidas. Ao fazer o pedido de refrigerante ou água mineral, por exemplo,
não raras vezes, há necessidade de o consumidor interrogar por longo período o garçom para saber se a bebida
virá em embalagem de latinha ou em garrafas, com a quantidade de 250 ml ou em outras opções. Por isso, ao
ser especificada quantidade exata no cardápio, simplifica a escolha do cliente e minimiza o trabalho do garçom.
Assim, ao ser especificada a quantidade exata, seguindo o padrão de referências universais para informações de quantidade de tais produtos, diminuem sobremaneira as chances de o pedido do consumidor ser
inadequado.
Quanto ao reaproveitamento das sobras de alimentos das refeições, é uma prática comum nos Estados
Unidos e Inglaterra, onde, muitas vezes, o garçom já traz automaticamente a comida embalada de volta para
a mesa, pronta para ser reaproveitada pelo cliente. Nesses países, a denominada “marmitinha” é conhecida
como “doggy bag”, embora nem sempre os restos de comida sejam para alimentar os animais de estimação.
Também na França, diante da preocupação com os desperdícios, está em pauta projeto de lei que estimula os estabelecimentos a oferecer a “doggy bag”.
No Brasil, muitas pessoas sofrem com a fome, portanto mais um motivo para acabar com o desperdício.
Para isso, precisamos da conscientização de que pedir ao garçom para levar as sobras não é motivo de vergonha, mas demonstra preocupação com o aproveitamento dos alimentos.
É sabido que o Brasil desperdiça cerca de 30% da produção na fase pós-colheita. De acordo com o site
Hype Science, na internet, “todos os anos, cerca de 1,4 bilhão de hectares de terra são usados para produzir alimentos que serão desperdiçados. Como um número tão grande tende a ser difícil de visualizar, isso é mais do
que 25% de toda a terra agrícola do mundo. É também o equivalente a 200 Irlandas. Esse desperdício de solo
é um problema ainda maior quando você analisa quanta terra é desmatada para campos agrícolas, quantas
espécies são invadidas e quantas plantas e animais estão ameaçados de extinção devido à perda de habitat.
E isso é só terra – a água que é usada para produzir comida desperdiçada é três vezes o volume do Lago Léman, ou três vezes o que flui pelo Rio Volga, os maiores da Europa. Em outras palavras, cerca de 35% do nosso
consumo de água doce é jogado no lixo. Outros 30% desperdiçados são os fertilizantes aplicados aos terrenos
agrícolas, o que também tem um impacto significativo sobre o meio ambiente. Outra coisa que impacta a natureza são os gases de efeito estufa que são produzidos por esses alimentos jogados fora: aproximadamente
3,3 bilhões de toneladas destes gases vão direto para nossa atmosfera já sobrecarregada. ”
Por fim, inspirado na lei francesa recentemente aprovada (Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à
la lutte contre le gaspillage alimentaire), relativa à luta contra o desperdício alimentar, proponho dispositivo
com esse mesmo fim. Assim, sugiro a adoção, pelo ordenamento jurídico brasileiro, da obrigatoriedade de que
alimentos ainda próprios para consumo, mas que não serão reutilizados por estabelecimentos, sejam doados
a entidades beneficentes.
Certo da importância das medidas aqui sugeridas para a saúde nutricional dos consumidores brasileiros e para o combate à fome e ao desperdício, solicito apoio de meus Pares na aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, em 20 de junho de 2016. – Deputado Rômulo Gouveia, PSD/PB.
PROJETO DE LEI Nº 5.635, DE 2016
(Do Sr. Professor Victório Galli)
Institui o Fundo Específico para Pessoas com Deficiência – FEPD por meio de receitas arrecadadas
com a cobrança das multas de infrações relativas ao transporte aéreo e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL-222/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Fundo Específico para Pessoas com Deficiência – FEPD por meio de receitas arrecadadas com a cobrança das multas aplicadas às empresas de transporte aéreo nos termos da Resolução
ANAC nº 280, Anexo IV, de 11 de julho de 2013, e dá outras providências.

196

Quarta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2016

Art. 2º Entende-se por pessoa com deficiência para esse fim, pessoa com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por criança de colo, pessoa com mobilidade reduzida
ou qualquer pessoa que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro,
conforme Art. 3º da Resolução ANAC nº 280 de 11 de julho de 2103.
Art. 3º O Fundo Especifico para Pessoas com Deficiência será administrado por meio do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE, do Ministério da Justiça e terá como finalidade
o atendimento ao DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Justificação
De acordo com esse projeto de lei, toda multa aplicada pela ANAC às empresas aéreas por infringir direitos de passageiros com necessidade de assistência especial deverá ir para o Fundo Específico para Pessoa com
Deficiência em sua totalidade, com a finalidade de atender ao Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência deve compreender o conjunto
de orientações que objetivem assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência.
As políticas públicas de atendimento as pessoas portadoras de deficiência deverão ter ação conjunta
do Estado e da sociedade em geral, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultura com o intuito de estabelecer mecanismos e instrumentos legais e
operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos
decorrentes da Constituição e das leis.
Nesse sentido, peço aos nobres pares o apoio para a provação dessa proposição, para que possamos
integrar a pessoa com deficiência de forma justa e digna em nossa sociedade.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2016. – Deputado Professor Victório Galli.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 120, DE 2016
(Do Sr. Sergio Vidigal)
Insere parágrafo ao artigo 14 do Regimento Interno para dispor sobre o afastamento dos
Membros da Mesa, em caso de investigação pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PRC-104/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O artigo 14 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. ....................................................................................................................................................................................
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
§5º Ficará afastado do lugar de membro da Mesa o deputado submetido a processo disciplinar, a
partir da instauração até sua conclusão, pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
§6º Os membros efetivos da Mesa não poderão fazer parte de Liderança nem de Comissão Permanente, Especial ou de Inquérito.
§ 7º A Mesa, em ato que deverá ser publicado dentro de trinta sessões após a sua constituição, fixará a competência de cada um dos seus membros, prevalecendo a da sessão legislativa anterior
enquanto não modificada.
Justificação
O presente Projeto de Resolução visa inserir novo parágrafo ao artigo 14 do Regimento Interno, no intuito de assegurar o afastamento do lugar de membro da Mesa ao deputado submetido a processo disciplinar,
a partir da instauração até sua conclusão, pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A medida pretende
assegurar mais imparcialidade e isenção aos trabalhos de apuração de conduta atentatória ou incompatível
com o decoro parlamentar.
Preliminarmente, convém elencar algumas competências da Mesa da Câmara dos Deputados, previstas
no artigo 15 da norma regimental: adotar medidas adequadas para promover e valorizar o Poder Legislativo
e resguardar o seu conceito perante a Nação; declarar a perda de mandato de Deputado nos casos previstos
nos incisos II, IV e V do artigo 55 da Constituição Federal; aplicar a penalidade de censura escrita a Deputado.
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Ao analisar mais criteriosamente as aludidas atribuições, parece-me, no mínimo, contraditório, o regramento interno possibilitar que o membro da Mesa detenha poderes decisórios nos processos que envolvem a
análise da conduta ética e, simultaneamente, ser objeto de investigação nos referidos processos. Restaria claramente prejudicada a função de promoção e valorização do Poder Legislativo perante a sociedade, que exige
condutas mais transparentes e éticas dos seus representantes.
Ainda no que diz respeito à atuação parlamentar como membro da Mesa, o Regimento Interno prevê
tão-somente, em seu artigo 14, a hipótese de o deputado perder a titularidade, caso deixe de comparecer a
cinco reuniões ordinárias consecutivas, sem causa justificada.
A Mesa da Câmara dos Deputados, na qualidade de Comissão Diretora, cumpre papel imprescindível
na condução dos trabalhos legislativos e exerce atividades que viabilizam os anseios da população brasileira.
Dessa forma, acredito ser crucial a inclusão de mecanismos que instituem critérios éticos e imparciais à produção legiferante e às decisões proferidas pela Casa.
Ademais, a proposição em tela sugere o afastamento cautelar do lugar de membro da Mesa, para a apuração isenta e independente dos processos disciplinares. Não se trata, portanto, de destituição definitiva do
cargo ou de lugar.
O conceito de democracia representativa está diretamente relacionado com a ética na medida em que
cidadãos assistem perplexos às cenas que permeiam a crise política e anseiam por transparência e responsabilidade dos parlamentares. Dessa forma, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste
Projeto de Resolução, que consideramos oportuno e conveniente.
Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 2016. – Deputado Sérgio Vidigal, PDT/ES.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 127, DE 2016
(Do Sr. Fausto Pinato)
Acrescenta parágrafos ao art. 21-E do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a fim de
tratar de prerrogativas do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PRC-104/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Esta Resolução acrescenta parágrafos ao art. 21-E do Regimento Interno da Câmara, a fim de tratar
de prerrogativas do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.
Art. 2º O art. 21-E do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar acrescido dos §§ 3º,
4º, 5º e 6º:
“Art. 21-E. ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º Todas as atividades do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados são dotadas de autonomia e independência dos órgãos da Casa, inclusive da Mesa Diretora.
§ 4º Para a realização de suas atividades, o Conselho de Ética terá plenário sempre disponível.
§ 5º Em qualquer procedimento em trâmite perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
dos Deputados, caso o Representado seja membro da Mesa Diretora, ele será afastado do cargo desde
a apresentação da Representação à Mesa até a proclamação do resultado da votação pelo Conselho de
Ética ou pelo Plenário da Câmara dos Deputados, a depender de cada caso.
§ 6º Os atos e decisões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar só poderão ser atacados pela via judicial, sem efeito suspensivo. Caso o recorrente requeira o efeito suspensivo, deverá apresentar cópia do
recurso judicial devidamente protocolizada, a fim de que a decisão acerca da concessão ou não do efeito
seja deliberada e aprovada pela maioria absoluta dos membros do Conselho.”
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é um importante órgão da estrutura da Câmara dos Deputados. Em razão da especificidade de suas atribuições e da imprescindível isenção de seu trabalho, impera prescrever algumas prerrogativas no exercício de suas atividades.
Primeiramente, apesar de restar evidente que o Conselho é independente e autônomo dos demais órgãos da Casa, inclusive da Mesa Diretora, mister se faz incluir tal disposição no Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.
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Em segundo lugar, o Conselho de Ética necessita ter um local sempre que necessitar realizar suas reuniões, sejam elas para deliberação, discussão, instrução processual ou qualquer outra finalidade. Dessa maneira,
o órgão merece ter um plenário sempre à sua disposição.
Além da independência dos órgãos da Casa, se faz necessário que sempre que um membro da Mesa Diretora for representado perante o Conselho de Ética, ele deverá se afastar de seu cargo, até que se vote o mérito
da Representação perante o Conselho de Ética ou o Plenário, a depender da penalidade aplicada.
Por fim, percebe-se que, face à particularidade, à importância dos temas tratados e da autonomia e independência que o órgão goza, os atos e decisões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar só poderão
ser atacados judicialmente, sem efeito suspensivo. Caso seja requerido efeito suspensivo, o recorrente deverá
apresentar cópia do recurso judicial devidamente protocolizada, a fim de que a decisão pela concessão ou não
do efeito seja deliberada e aprovada pela maioria absoluta dos membros do Conselho.
Por todo o exposto, conto com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação do presente Projeto de Resolução, a fim de aperfeiçoar o Regimento Interno.
Sala das Sessões, 09 de março de 2016. – Deputado Fausto Pinato, PRB/SP.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 130, DE 2016
(Da Sra. Erika Kokay)
Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados para estabelecer hipótese impeditiva
para a eleição ou indicação de Parlamentar para os cargos que especifica.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PRC-17/2015.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1o O arts. 5º, 8º 39 e 40 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 5º.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º Não poderá ser eleito para os cargos que integram a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados,
ainda que na condição de suplente, o Parlamentar contra o qual tenha sido acatada denúncia pelo
Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver transitado em julgado a decisão proferida na respectiva ação penal, e desde que absolutória.
Art. 8º .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 6º O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á igualmente ao Deputado que, após ter denúncia
contra si acatada pelo Supremo Tribunal Federal, passe a ostentar a condição de réu.
§ 7º Em caso de sentença absolutória, o Parlamentar retornará automaticamente ao cargo anteriormente ocupado, independentemente de qualquer outra formalidade, a partir da data do trânsito
em julgado da referida sentença.
Art .39. .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 6º Não poderá ser eleito para os cargos a que se refere o caput deste artigo o Parlamentar contra o
qual tenha sido acatada denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver transitado
em julgado a decisão proferida na respectiva ação penal, e desde que absolutória.
Art. 40. .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á igualmente ao Deputado que, após ter denúncia
contra si acatada pelo Supremo Tribunal Federal, passe a ostentar a condição de réu.
§ 4º Em caso de sentença absolutória, o Parlamentar retornará automaticamente ao cargo anteriormente ocupado, independentemente de qualquer outra formalidade, a partir da data do trânsito
em julgado da referida sentença.
Art. 2º O disposto nesta Resolução estende-se à eleição ou à designação de Parlamentar para qualquer
cargo diretivo de órgãos integrantes da estrutura da Câmara dos Deputados.
Art. 3º Fica automaticamente afastado de qualquer dos cargos a que se refere esta Resolução o Parlamentar que, na data de sua publicação, esteja respondendo à ação penal perante o Supremo Tribunal Federal, promovendo-se a respectiva substituição na forma estabelecida no Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
Com o projeto de resolução ora apresentado, esperamos contribuir para impedir que parlamentares
denunciados pelo Ministério Público pela prática de atos ilícitos, tipificados como crime, uma vez aceita a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, possam, na condição de membro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, de presidente ou vice-presidente de comissão ou, ainda de ocupante de cargo diretivo em quaisquer
órgãos integrantes da estrutura da Casa, possam valer-se das prerrogativas que o cargo lhes proporciona para
tentar interferir ou atrapalhar o regular curso do procedimento investigatório, necessário para o devido esclarecimento dos fatos em apuração.
Com efeito, não há dúvida alguma de que a medida ora proposta é da maior relevância e irá contribuir
para que, mesmo respeitando-se o princípio do direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme preconizado pela Constituição Federal, seja conferida absoluta independência, maior celeridade e indispensável
transparência aos procedimentos que visem à apuração de condutas criminosas atribuídas a parlamentares,
ocupantes dos cargos mencionados, sem que tenham condições de adotar quaisquer medidas que possam
impedir ou retardar tal iniciativa.
A situação vivida por esta Casa de Leis atualmente ilustra bem o quão urgente é a aprovação da medida
ora proposta. Conforme amplamente noticiado pela imprensa, no último dia 03, o Deputado Eduardo Cunha,
presidente da Casa, por 10 votos a zero, por decisão do Supremo Tribunal Federal, passou à condição de réu
em uma ação penal, em que foi denunciado pelo Procurador-Geral da República pelos crimes de lavagem de
dinheiro e corrupção passiva.
Em outro inquérito, em que pede o afastamento de Eduardo Cunha da Presidência da Casa, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sustenta que Cunha “tem adotado, há muito, posicionamentos absolutamente incompatíveis com o devido processo legal, valendo-se de sua prerrogativa de presidente da Câmara
dos Deputados unicamente com o propósito de autoproteção mediante ações espúrias para evitar a apuração
de suas condutas, tanto na esfera penal como na esfera política”.
Registre-se, ainda, que o aludido parlamentar, que também responde a um processo por quebra de decoro parlamentar perante o conselho de Ética desta Casa, em conjunto com deputados aliados, tem adotado
diversas manobras protelatórias com o objetivo de atrasar a regular tramitação do procedimento em curso,
que poderá resultar na perda de seu mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar.
Como é fácil perceber, a matéria abordada no Projeto de Resolução ora apresentado é de inegável relevância e urgência, pelo que esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 15 de março de 2016. – Deputada Erika Kokay, PT/DF.
INDICAÇÃO Nº 2.330, DE 2016
(Do Sr. Jorginho Mello)
Sugere ao Poder Executivo tomar as providências pertinentes para envio ao Congresso Nacional de projeto de lei dispondo sobre a criação do Conselho Federal de Pedagogia e dos Conselhos Regionais de Pedagogia, e sobre outras matérias correlatas.
DESPACHO:
PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir ao Poder Executivo tomar as providências pertinentes para
envio ao Congresso Nacional de projeto de lei criando o Conselho Federal de Pedagogia e os Conselhos Regionais de Pedagogia, com a estrutura concernente e com as atribuições pertinentes aos novos Conselhos a
serem criados, bem como determinando o registro obrigatório dos profissionais de pedagogia nos Conselhos
a serem fundados.
Sugiro ainda que, considerando que o profissional de pedagogia, na sociedade moderna, vai além da
finalidade educacional do ensino, trabalhando nos segmentos empresariais privados, centros assistenciais,
ONGS, órgãos públicos, sejam encaminhadas as providências necessárias, legais ou administrativas, visando a:
I – Tornar obrigatória a inclusão de um pedagogo nas equipes governamentais encarregadas da
elaboração execução de planos, estudos, programas e projetos educacionais;
II – Determinar que as empresas de prestação de serviços educacionais mantenham um pedagogo
como responsável técnico;
III – Determinar que seja facultado ao pedagogo exercer a profissão em empresas privadas no quadro de recursos humanos, principalmente no que tange à função de recrutamento de pessoal em
consonância com a equipe multidisciplinar;
IV – Determinar a atuação de pedagogo nos temas e atividades próprias de sua área em temáticas
ligadas a crianças e a adolescentes;
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V – Facultar o exercício profissional do pedagogo em instituições culturais e a pesquisa pedagógica
no ensino militar e nas instituições que realizam experiências populares de educação, ou que desenvolvem ações de formação técnico-profissional, ou ainda nas que oferecem cursos livres.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 2016. – Deputado Jorginho Mello, PR/SC.
REQUERIMENTO Nº 4.648, DE 2016
(Do Sr. Bacelar)
Requer a revisão do despacho de distribuição, a fim de incluir a Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania entre a Comissões de mérito competentes para a apreciação do Projeto
de Lei nº 2.524, de 2011.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.648/2016, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 2.524/2011, para incluir
a análise de mérito pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Publique-se. Oficie-se.
[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL nº 2.524/2011: à CTASP e à CCJC (mérito e art. 54 do RICD).
Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (artigo 24, II, do RICD). Regime de tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 17, II, alínea “a” c/c arts. 139 e 32, inciso IV, alíneas “a”, “d”
e “e” do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 2.524, de 2011, de
autoria do Ilustre Deputado Carlos Manato, que “Regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial”.
Justificativa
O Projeto de Lei 2.524, de 2011, de autoria da Deputado Carlos Manato, que “Regulamenta a profissão de
leiloeiro público oficial”, sob o argumento de que a atividade remonta ao Código Comercial de 1850 e, mesmo com
as normas posteriores já editadas – Decreto nº 21.981, de 1932; Decreto-lei nº 4.021, de 1961 e Instrução Normativa nº 113, de 28 de abril de 2010, do Departamento Nacional de Registro do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior –, “a profissão não foi criada e regulamentada por lei de alcance federal.
A matéria foi distribuída à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço e coube a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) manifestar-se apenas sobre os aspectos formais de admissibilidades e constitucionalidade e técnica legislativa (art, 54 RICD).
Entendo que a matéria merece ser amplamente debatida, sem restringir-se exclusivamente ao âmbito
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço, especialmente diante do caráter conclusivo da tramitação nas comissões.
É justamente em face da longevidade dessa legislação, que sua atualização está sendo proposta pelo
presente projeto, por meio da aprovação de lei nova, com a consequente revogação do referido decreto.
No entanto, mesmo passados mais de oitenta anos de sua aprovação, é inegável que o Decreto nº 21.981
possui uma série de dispositivos que ainda se mostram atuais, razão pela qual devem ser mantidos no texto
que venha a ser aprovado. É o caso, por exemplo, da remuneração do leiloeiro pela armazenagem de bens,
dispositivo que não consta do projeto em análise, mas consta do decreto, e cuja manutenção é imprescindível
para que o comitente tenha ciência dos custos que são de sua responsabilidade.
Além disso, outros devem ser acrescidos de modo a não comprometer os aspectos positivos inerentes
à atividade. Nessa hipótese podemos citar a inclusão de dispositivos que tratam, especificamente, de cada tipo
de leilão. Essa matéria mostra-se importante pelo fato de ser recorrentemente tratada em nossos tribunais. Com
isso, fica expresso que as regras para os leilões particulares são distintas das regras para os leilões judiciais, que
são distintas, por sua vez, dos leilões que envolvam órgãos da Administração Pública direta e indireta.
Ressalte-se que apesar de princípio a matéria tratar de regulamentação de profissão, ela esta neste caso
especifico, abordando tema novo no âmbito processual e civil que busca harmonizar a legislação dos leiloeiros
aos dispositivos constantes do novo Código de Processo Civil, já sancionado, bem como ao Projeto de Lei nº
1.572, de 2011, que institui o novo Código Comercial.
Dentre as normas do leilão judicial alterados pelo novo Código de Processo Civil que necessita atualização do PL 2524 de 2011, é a exigência da publicação do edital na rede mundial de computadores e não em
jornal local. A nova forma de publicação certamente confere maior visibilidade e transparência dos leiloes, e
por isso deve ser atualizada.
Este projeto merece o nosso total apoio e entendemos que o projeto em apreço tratou o tema de modo
muito sintético e com lacunas que poderiam gerar insegurança jurídica, demandas judiciais ainda poderiam
representar grave prejuízo à sociedade que necessita dos préstimos dos leiloeiros.
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Nesse contexto, é necessário a apresentação de um substitutivo com uma série de complementações
que abordam questões de processo civil, a nosso ver, não podem deixar de ser modificadas.
Face ao exposto, solicito a revisão do despacho dado a matéria, com a finalidade de que a Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania, também se debruce sobre o mérito da proposição.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Bacelar, PTN/BA.
REQUERIMENTO Nº 4.649, DE 2016
(Do Sr. Covatti Filho)
Requer a redistribuição do Projeto de Lei nº PL 4.235, de 2015, à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.
DESPACHO:
Indefiro o Requerimento nº 4.649/2016, porque a matéria versada no Projeto de Lei nº 4.235/2015
não se enquadra no campo temático da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, delimitado no inciso VI do art. 32 do RICD. Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a redistribuição do Projeto de Lei nº 4.235, de 2015,
de autoria do Deputado Marcelo Belinati, que “Altera o art. 36 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, para
determinar a obrigatoriedade de EIV (Estudo de Impacto na Vizinhança), nas construções de condomínios
edilícios com mais de 80 unidades autônomas, loteamentos e construção ou ampliação de shopping centers
e mercados de grande porte, assim entendidos que tiverem área interna acima de 300 m², com o objetivo de
combater o crescimento urbano desordenado”, para que também a Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio se manifeste a respeito da matéria.
Justificação
O Projeto de Lei em foco encontra-se distribuído apenas à Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU),
para pronunciar-se no tocante ao mérito, e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania(CCJC), sob o
crivo de admissibilidade.
Entretanto, a matéria nele tratada irá impactar, direta e exponencialmente, a gestão e as atividades de
empresas, comércio, serviços, inclusive condomínios e edilícios com mais de 80 unidades autônomas, loteamentos e construção ou ampliação de shopping centers.
A obrigatoriedade de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), proposto pelo referido projeto, em tais
circunstâncias, causam impactos significantes em empreendimentos e atividades público e privado, não podendo ser analisada unicamente sob o ângulo ou as perspectivas dos segmentos de desenvolvimento urbano,
por mais justas que se reconheçam suas aspirações, mas há de ser examinada ao mesmo tempo no tocante à
capacidade econômica.
Pelas razões expostas, estamos convencidos de que o tema deva ser debatido na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), conforme disposto no art. 32, inciso VI, em
especial a alínea “b”, “c” e “j” do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 2016. – Deputado Covatti Filho, PP/RS.
REQUERIMENTO Nº 4.683, DE 2016
(Da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 8045, de 2010, do Senado Federal,
que trata do “Código de Processo Penal” (revoga o decreto-lei nº 3.689, de 1941. Altera os
Decretos-lei nº 2.848, de 1940; 1.002, de 1969; as Leis nº 4.898, de 1965, 7.210, de 1984; 8.038, de 1990;
9.099, de 1995; 9.279, de 1996; 9.609, de 1998; 11.340, de 2006; 11.343, de 2006))
Requer a prorrogação do prazo para recebimento de emendas ao PL 8045/2010, na Comissão
Especial, por mais 20 sessões, e de todos os demais prazos pelo dobro.
DESPACHO:
Defiro, ad referendum do Plenário. Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 211, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
(RICD), a prorrogação do prazo de emendas a serem apresentadas nesta Comissão por mais 20 sessões e de
todos os demais prazos pelo dobro, nos termos do Requerimento nº 51/16, cópia anexa, do Deputado Aluisio
Mendes (PTN-MA), aprovado por este Colegiado nesta data.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 2016. – Delegado Éder Mauro, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.
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REQUERIMENTO Nº 4.694, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 6.191, de 2013, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.694/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 6.191/2013, para incluir o exame
pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para efeito do disposto no art. 191, III, do RICD,
prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se. [ATUALIZAÇÃO
DO DESPACHO DO PL nº 6.191/2013: À CSSF, à CIDOSO e à CCJC (art. 54 do RICD). Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD). Regime de tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 6.191/2013, de autoria do
deputado Celso Jacob, que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso)”, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões
Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição, visto que contém matéria relacionada
com o campo temático da referida Comissão.
Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.700, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 444, de 2015, para que seja incluída a Comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.700/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 444/2015, para incluir o
exame pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para efeito do disposto no art. 191, III,
do RICD, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se. [ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL nº 444/2015: À CIDOSO, à CSSF, à CFT (art. 54 do RICD) e à CCJC
(art. 54 do RICD). Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD).
Regime de tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 444/2015, de autoria do
deputado João Daniel, que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para dispor
sobre os Serviços de Atenção ao Idoso e de Apoio aos Familiares em Domicílio ou em Centros de Dia e Noite”,
para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição, visto que contém matéria relacionada com
o campo temático da referida Comissão.
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Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.702, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 777, de 2011, para que seja incluída a Comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Declaro prejudicado, com fundamento no artigo 163, VIII, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Requerimento nº 4.702/2016, tendo em vista que o Projeto de Lei nº 777/2011 encontra-se apensado ao Projeto de Lei nº 6.892/2010, o qual já foi distribuído à Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa, diante da aprovação dos Requerimentos nº 4.692/2016, 4.693/2016 e
4.699/2016. Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 777/2011, de autoria do
deputado Washington Reis, que “acrescenta art. 40-A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e § 9º ao art. 20 da
Lei n 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre acréscimo por idade na renda mensal do benefício
de aposentadoria de valor mínimo do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada da Assistência Social”, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO
no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição, visto que contém
matéria relacionada com o campo temático da referida Comissão.
Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.704, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 4.235, de 2008, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.704/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 4.235/2008, para incluir o
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exame pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para efeito do disposto no art. 191,
III, do RICD, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se.
[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL nº 4.235/2008: À CIDOSO, à CSSF e à CCJC (art. 54 do RICD).
Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD). Regime de tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 4.235/2008, de autoria do
deputado Sandes Júnior, que “acrescenta § 5º ao art. 15 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto
do Idoso, para permitir que as entidades de longa permanência para idosos possam celebrar convênios com o
Sistema Único de Saúde”, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO
no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição, visto que contém
matéria relacionada com o campo temático da referida Comissão.
Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.705, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 1.159, de 2015, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.705/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 1.159/2015, para incluir o
exame pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para efeito do disposto no art. 191, III,
do RICD, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se. [ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL nº 1.159/2015: À CIDOSO, à CSSF e à CCJC (mérito e art. 54 do RICD).
Proposição sujeita à apreciação do Plenário. Regime de tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 1.159/2015, de autoria do
deputado Carlos Bezerra, que “altera a redação do art. 96 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso”, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO
no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição, visto que contém
matéria relacionada com o campo temático da referida Comissão.
Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
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O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.706, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 3.866, de 2015, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.706/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 3.866/2015, para incluir o
exame pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para efeito do disposto no art. 191, III,
do RICD, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se. [ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL nº 3.866/2015: À CSSF, à CIDOSO, à CFT (art. 54 do RICD) e à CCJC
(art. 54 do RICD). Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD).
Regime de tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 3.866/2015, de autoria do
deputado Julio Lopes, que “Dispõe sobre o financiamento pela União do transporte público coletivo gratuito
ao idoso”, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição, visto que contém matéria relacionada com o campo temático da referida Comissão.
Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.707, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 4.145, de 2015, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.707/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 4.145/2015, para incluir o
exame pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para efeito do disposto no art. 191,
III, do RICD, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se.
[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL nº 4.145/2015: À CSSF, à CIDOSO e à CCJC (art. 54 do RICD).
Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD). Regime de tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 4.145/2015, de autoria do
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deputado Luciano Ducci, que “acrescenta dispositivos à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, para criar o Conselho de Proteção ao Idoso”, para que seja
incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito da proposição, visto que contém matéria relacionada com o campo temático da referida Comissão.
Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.708, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 1.445, de 2011, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.708/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 1.445/2011, para incluir o
exame pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para efeito do disposto no art. 191,
III, do RICD, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se.
[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL nº 1.445/2011: À CIDOSO, à CSSF e à CCJC (art. 54 do RICD).
Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD). Regime de tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 1.445/2011, de autoria do
deputado Rogério Carvalho, que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) e a Lei
nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que “dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do
Idoso e dá outras providências”, para acrescentar novas diretrizes à política nacional do idoso e garantias de
prioridades aos idosos”, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO
no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição, visto que contém
matéria relacionada com o campo temático da referida Comissão.
Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
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REQUERIMENTO Nº 4.710, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 1.313, de 2011, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.710/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 1.313/2011, para incluir o
exame pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para efeito do disposto no art. 191,
III, do RICD, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se.
[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL nº 1.313/2011: À CIDOSO, à CSSF e à CCJC (art. 54 do RICD).
Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD). Regime de tramitação: ordinário]..
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 1.313/2011, de autoria do
deputado Ricardo Tripoli, que “Institui o Programa Cidade Amiga do Idoso”, para que seja incluída a Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição, visto que contém matéria relacionada com o campo temático da referida Comissão.
Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.711, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 655, de 2015, para que seja incluída a Comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.711/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 655/2015, para incluir o
exame pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para efeito do disposto no art. 191,
III, do RICD, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se.
[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL nº 655/2015: À CTUR, à CSSF, à CIDOSO e à CCJC (art. 54 do
RICD). Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD). Regime de
tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 655/2015, de autoria do
deputado Luiz Nishimori, que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, para inserir
o turismo como direito fundamental do idoso e o dever do Poder Público em estimular o desenvolvimento de
mercado turístico nacional para este segmento”, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição, visto que contém matéria relacionada com o campo temático da referida Comissão.
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Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.713, DE 2016
(Do Sr. Marcelo Matos)
Solicita a redistribuição do Projeto de Lei nº 6.471, de 2013, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que
devem se manifestar sobre o mérito da proposição.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.713/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 6.471/2013, para incluir o
exame pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Por versar a referida proposição matéria de competência de mais de três Comissões de mérito, consoante o que dispõe o artigo 34, inciso
II, do Regimento Interno, decido criar Comissão Especial. Publique-se. Oficie-se. [ATUALIZAÇÃO DO
DESPACHO DO PL nº 6.471/2013: À CDC, à CSSF, à CIDOSO, à CFT (mérito e art. 54 do RICD) e à CCJC
(art. 54 do RICD). Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, do RICD).
Regime de tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais fundamentados no art. 41, XX, e art. 139, II, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redistribuição do Projeto de Lei nº 6.471/2013, de autoria do
deputado Glauber Braga, que “acrescenta o art. 114-A à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para determinar que a cobrança ou desconto indevido em conta de idoso mantida em instituição financeira, ou no recebimento de proventos de aposentadoria ou pensão, deverá ser devolvido em quádruplo, acrescido atualização
monetária e juros, na forma que especifica”, para que seja incluída a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa – CIDOSO no rol das Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição,
visto que contém matéria relacionada com o campo temático da referida Comissão.
Justificação
O Estatuto do Idoso dispõe que é obrigação do Poder Público efetivar, com absoluta prioridade, os direitos do idoso à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Com a finalidade de observar o previsto por esse diploma legal, a Câmara dos Deputados criou a CIDOSO
que poderá realizar uma análise mais aprofundada das questões atinentes aos idosos.
O aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira e mundial requer
uma maior atenção a esse grupo que pelas fragilidades decorrentes do processo de envelhecimento precisam
de normas que regulem as situações a que estão sujeitos.
Dessa forma, solicitamos que o projeto de lei supramencionado seja distribuído a Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO por tratar de matéria inserida no campo temático desta comissão.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputado Marcelo Matos, PHS/RJ.
REQUERIMENTO Nº 4.735, DE 2016
(Do Sr. Afonso Florence)
Requer a instalação da Comissão Especial destinada a apreciar o pedido de impeachment do
vice-presidente Michel Temer
DESPACHO:
Indefiro o Requerimento em epígrafe, considerando que esta Presidência, em cumprimento à liminar
concedida nos autos do Mandado de Segurança 34.087/DF, já adotou as providências de sua alçada
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para a constituição da Comissão Especial destinada a apreciar a denúncia por crime de responsabilidade formulada em face do Vice-Presidente da República, hoje Presidente interino, Senhor Michel
Temer, quando expediu ofícios aos Senhores Líderes dos partidos e blocos parlamentares para que
indicassem os parlamentares que nela os representassem, na linha do entendimento firmado pela
composição plena do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental nº 378/DF, no sentido de que a escolha dos integrantes da Comissão Especial em referência compete, exclusivamente, aos partidos e blocos parlamentares, não sendo, pois,
aplicável à hipótese em tela o art. 33, § 1º, do RICD. Oficie-se. Publique-se.
Sr. Presidente:
A parte dispositiva da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança
nº 34087, relativo à Denúncia de Crime de Responsabilidade em desfavor do Presidente da República interino,
Michel Temer, tem o seguinte teor:
Ante o quadro, defiro parcialmente a liminar para, afastando os efeitos do ato impugnado, determinar o seguimento da denúncia, vindo a desaguar na formação da Comissão Especial, a qual emitirá parecer, na forma dos artigos 20, cabeça, da Lei nº 1.079/1950 e 218, § 5º, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.
Não obstante, observa-se que tal decisão, prolatada em 05 de abril de 2016, ainda hoje encontra-se
pendente de cumprimento por parte da Câmara dos Deputados, por conta da recusa de algumas lideranças
partidárias em proceder à indicação de seus representantes na Comissão Especial.
Porém, ressalte-se que a constituição de tal Comissão deve observar os prazos previstos na Lei e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados:
Lei nº 1.079/1950
Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos
os partidos para opinar sobre a mesma.
Art. 20. A comissão a que alude o artigo anterior se reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu Presidente e relator, emitirá parecer, dentro do prazo de dez dias, sôbre se a denúncia deve
ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia.
Regimento Interno da Câmara dos Deputados
Art. 218. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara dos Deputados o Presidente da República, o Vice-Presidente da República ou Ministro de Estado por crime de responsabilidade.
(...)
§ 5º A Comissão Especial se reunirá dentro de quarenta e oito horas e, depois de eleger seu
Presidente e Relator, emitirá parecer em cinco sessões contadas do oferecimento da manifestação do acusado ou do término do prazo previsto no parágrafo anterior, concluindo pelo
deferimento ou indeferimento do pedido de autorização.
Embora a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 378 tenha assentado a prerrogativa dos líderes
partidários quanto à indicação dos representantes da agremiação, a omissão dos mesmos em realizar tal ato
não pode implicar na inviabilidade da instalação da Comissão Especial, especialmente quando tal providência
é objeto de comando específico da Corte Suprema.
Diante disso, requeremos:
a) a fixação de prazo para a indicação dos membros da Comissão Especial pelos líderes partidários;
b) ante uma eventual inobservância do prazo estabelecido, seja observado o comando do artigo
33, § 1º, do RICD, que confere a Vossa Excelência competência para fazer a indicação em substituição ao líder partidário que incorra em omissão.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2016. – Deputado Afonso Florence, Líder do PT.
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REQUERIMENTO Nº 4.737, DE 2016
(Do Sr. Júlio Delgado)
Requer a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 5.376, de 2016 com o Projeto de Lei nº
8.045, de 2010.
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.737/2016, nos termos dos artigos 142 e 143, II, “a”, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, porquanto os Projetos de Lei nº 5.376/2016 e nº 8.045/2010
tratam de matérias correlatas. Apense-se, pois, o Projeto de Lei nº 5.376/2016 ao Projeto de Lei nº
8.045/2010. Publique-se. Oficie-se.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 5.376, de 2016, que modifica diversos dispositivos do Código Penal Brasileiro.
Neste momento, funciona nesta Casa uma Comissão Especial destinada a modificar o mencionado diploma legal com sede no Projeto de Lei Nº 8.045, de 2010, e seus apensos, que trata do Código de Processo Penal.
Nada mais oportuno, portanto, que as inovações trazidas pelo Projeto de Lei nº 5.376, de 2016, sejam
apreciadas pela referida Comissão Especial.
Diante do exposto, com base nos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicito a tramitação conjunta
dos projetos.
Sala da Comissão, em de maio de 2016. – Deputado Júlio Delgado, PSB/MG.
REQUERIMENTO Nº 4.738, DE 2016
(Do Sr. Laercio Oliveira)
Requer seja revisto despacho de distribuição do Projeto de Lei nº 323, de 2015, que dispõe sobre a responsabilidade das empresas pela lavagem dos uniformes usados por seus empregados
DESPACHO:
Defiro o Requerimento nº 4.738/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei nº 323/2015, para incluir o
exame pela Comissão de Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Para efeito do disposto no art.
191, III, do RICD, prevalecerá a ordem de distribuição prevista neste despacho. Publique-se. Oficie-se. [ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL nº 323/2015: À CDEICS, à CSSF, à CTASP, à CFT (art. 54 do
RICD) e à CCJC (art. 54 do RICD). Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24,
II, do RICD). Regime de tramitação: ordinário].
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 17, II, alínea “a” c/c art. 32, inciso VI, alínea “c” do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a distribuição do Projeto de Lei nº 323 de 2015, que determina a lavagem obrigatória dos uniformes dos empregados pelas empresas, à Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – CDEICS, por se tratar de matéria sob competência desta comissão.
Justificativa
O tema constante da proposta afeta diretamente a economia das empresas ao aumentar a burocracia e
criar custos adicionais. Como consequência da proposta as empresas terão que realizar estudos técnicos referentes aos subprodutos da higienização dos uniformes.
Em alguns casos, pode ser que as empresas sequer consigam cumprir a legislação, pois podem não ter
no estabelecimento a estrutura adequada para a higienização ou enfrentar dificuldades na contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia. Tal situação é especialmente problemática no
caso de micro e pequenas empresas que não contam com infraestrutura adequada para esse tipo de controle.
Deve-se ainda considerar a situação econômica atual adversa, principalmente no tocante à manutenção
e geração de empregos. Propostas que criam novas exigências trabalhistas por lei, sem levar em consideração
a negociação coletiva e, portanto, as especificidades das categorias econômicas e profissionais e as diferentes
realidades das regiões do país, são especialmente prejudiciais nesses contextos de dificuldade econômica.
Desta feita, como forma de debater os impactos econômicos que a proposição pode gerar, sugerimos
que o plenário da comissão de desenvolvimento econômico, indústria, comércio e serviços possa apreciar a
referida matéria.
Sala das Comissões, de de 2016. – Deputado Laércio Oliveira.
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REQUERIMENTO Nº 4.750, DE 2016
(Da Srª Laura Carneiro)
Requer desapensação do Projeto de Lei nº 5.453/16 do PL nº 4.241/12 e sua apensação ao PL
nº 1.775/2015.
DESPACHO:
Indefiro o Requerimento nº 4.750/2016, nos termos do art. 142 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, porque os Projetos de Lei nº 5.453/2016 e nº 4.241/2012 tratam de matérias correlatas. Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 139, inciso I, do Regimento Interno, o encaminhamento à Presidência da Câmara dos Deputados de pedido de desapensação Projeto de Lei nº 5.453/2016 do Projeto de Lei
nº 4.241/2012, que trata da identidade de gênero, por não serem matérias conexas nem análogas. O objetivo
do PL 5.453/16 é permitir a indicação correta do sexo no documento de identificação civil. Deste modo, trata-se de questão de registro civil correlata ao PL 1.775/15, que cria o registro civil nacional, razão pela qual o PL
5.453/16 deve ser apensado ao PL nº 1.775/15.
Por esses motivos, requeiro a desapensação do PL nº 5.453/16 do PL nº 4.241/12 e sua apensação ao PL
nº 1.775/15.
Sala das Sessões, em de de 2016. – Deputada Laura Carneiro, PMDB/RJ.

DESPACHOS DO PRESIDENTE
Expediente
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 216-AP-CDN/GSI/PR, do Senhor Noriaki Wada, Assessor Chefe da Assessoria Especial da Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional. Encaminhamento de documentação relativa ao Relatório Técnico
de Identificação e Delimitação (RTID) de área remanescente de quilombos, de interesse da Comunidade Santa
Fé, localizada no município de Costa Marques – RO. Solicitação de manifestação do Presidente em exercício da
Câmara dos Deputados, na condição de membro do Conselho de Defesa Nacional.
Oficie-se ao interessado, informando-lhe que a Presidência da Câmara dos Deputados se manifesta na
forma do parecer proferido pela Consultoria Legislativa da Casa em 16 de junho de 2016. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 223/2016/ASJCRIM/SAJ/PGR, do Senhor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral
da República. Encaminhamento de cópia do vídeo e das notas taquigráficas dos pronunciamentos dos Deputados Federais Glauber de Medeiros Braga e Valmir Carlos da Assunção, na sessão realizada no dia 17 de abril
de 2016, para fins de instrução do Procedimento Preparatório nº 1.00.000.006563/2016-21.
Cumprido o despacho de fl. 2, arquive-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 151/2016, da Liderança do SD – indica o Deputado Laudivio Carvalho (SD/MG) para suplente
da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4567, de 2016, do Senado Federal, que
“altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para facultar à Petrobras o direito de preferência para atuar
como operador e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção”, e apensados.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 153/2016, da Liderança do SD – desliga o Deputado Fernando Francischini (SD/PR) e indica o
Deputado Augusto Coutinho (SD/PE) para titular da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Proje-
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to de Lei nº 4567, de 2016, do Senado Federal, que “altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para
facultar à Petrobras o direito de preferência para atuar como operador e possuir participação mínima de 30%
(trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção”, e apensados.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 593/2016, da Liderança do PMDB – indica o Deputado Marx Beltrão (PMDB/AL) para suplente
da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4567, de 2016, do Senado Federal, que
“altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para facultar à Petrobras o direito de preferência para atuar
como operador e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção”, e apensados.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 594/2016, da Liderança do PMDB – desliga o Deputado Sergio Souza (PMDB/PR) e indica o
Deputado Cabuçu Borges (PMDB/AP) para suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4567, de 2016, do Senado Federal, que “altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para
facultar à Petrobras o direito de preferência para atuar como operador e possuir participação mínima de 30%
(trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção”, e apensados.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 596/2016, da Liderança do PMDB – indica o Deputado Vitor Valim (PMDB/CE) para suplente da
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4567, de 2016, do Senado Federal, que “altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para facultar à Petrobras o direito de preferência para atuar
como operador e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção”, e apensados.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 586/2016, da Liderança do PMDB – indica o Deputado Pedro Paulo (PMDB/RJ) para titular da
Comissão de Desenvolvimento Urbano.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 590/2016, da Liderança do PMDB – desliga o Deputado Leonardo Picciani (PMDB/RJ) e indica o
Deputado Hugo Motta (PMDB/PB) para suplente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 611/2016, da Liderança do PSDB – indica o Deputado Remídio Monai (PR/RR) para suplente da
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4860, de 2016, da Sra. Christiane de Souza
Yared, que “institui normas para regulação do transporte rodoviário de cargas em território nacional e dá outras providências”.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 153/2016, da Liderança do SD – desliga o Deputado Lucas Vergilio (SD/GO) como titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 220/2016, da Liderança do DEM – indica o Deputado Lucas Vergilio (SD/GO) para titular da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 14/2016, da Liderança do PSL – indica o Deputado Nivaldo Albuquerque (PRP/AL) para titular
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 90/2016, da Liderança do PPS – desliga o Deputado Rubens Bueno (PPS/PR) e indica o Deputado Roberto Freire (PPS/SP) para suplente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 232/2016, da Liderança do PR – indica o Deputado Anderson Ferreira (PR/PE) para titular da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 619/2016, da Liderança do PSDB – indica o Deputado Guilherme Coelho (PSDB/PE) para suplente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia.
Defiro. Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Of. nº 31/2016, da Liderança da Minoria – indica o Dep. Orlando Silva como Vice-Líder da Minoria.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Of. nº 36/2016, da Liderança do PSB – indica a Dep. Tereza Cristina como Vice-Líder do PSB.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PRESIDÊNCIA / SGM
Of. nº 266/2016, da Liderança do Bloco PP/PTB/PSC – indica os Deputados Fausto Pinato, Jerônimo Goergen, Sandes Júnior e Jorge Boeira para Vice-Líderes do Bloco, em substituição aos Deputados Luis Carlos
Heinze, Espiridião Amin, Renato Molling e Conceição Sampaio.
Registre-se. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício n. 307-CM/PR, de 21 de dezembro de 20 '15, do Senhor
General de Divisão MARCOS ANTONIO AMARO DOS SANTOS ,
Secretário-Executivo do Conselho de Defesa Nacional. Relatório
Técnico de Identificação e Delimitação que indica possível área de
interesse da Comunidade Morro Redondo, a ser titulada como
remanescente de quilombo no Município de Seabra, Estado da
Bahia. Solicitação de manifestação do Presidente da Câmara dos
Deputados, na condição de membro do Conselho de Defesa
Nacional.
Em ),~ I OG /2016.

Oficie-se ao interessado, informando que a Presidência da
Câmara dos Deputados se manifesta na forma do parecer proferido
pela Consultoria Legislativa em 23 de dezembro de 2015. Publiquese.
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Brasília, 28 de junho de 2016.
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Como é de conhecimento de Vossa Excelência, enfrentei um
doloroso processo de expulsão do Partido Democrático Trabalhista - PDT, em rito sumário e
controverso, por ter usado o direito constitucional de livre exercício de votar de acordo com a
minha consciência, com a vontade daqueles que me elegeram e com minha convicção pessoal
no processo de admissibilidade do impeachment da Presidenta da República .
Uma expulsão nex ofício" à véspera da votação na Câmara dos
Deputados, conforme Ata em anexo do dia 15 de abril de 2016, sem ato consumado, somente
baseado em declarações e com ampla divulgação por parte do partido de que aqueles que
exercessem a liberdade de consciência e divergissem da diretriz partidária, seriam penalizados
com a pena de expulsão, o que aconteceu.
Após notificação, por Intermédio de defensor constituído,
apresentei minhas argumentações e num julgamento de cartas marcadas realizado no último
dia 30 de maio, fui expulso do Partido, que não utilizou de critério semelhante com os demais
parlamentares que contrariaram a determinação partidária, prova inequívoca de perseguição
contra minha pessoa e da não r<1zo<1bilidade, do não respeito aos 28 anos de lutas no mesmo
partido.
Ainda hoje, depois desse processo desastroso e doloroso, não
recebi qualquer comunicado formal por parte do Diretório Nacional ou do Diretório do Estado
do Rio Grande do Sul, sobre minha expulsão, estando atualmente ainda vinculado ao PDT nesta
Casa, sendo que desde o dia 15 de abril do corrente ano, não conto mais com est rutura
partidária. Diante dos fatos expostos, solicito a esta Secretaria a retirada da sigla PDT do meu
nome, pois em função do processo de expulsão me considero sem Partido.
Agradeço

a

atenção,

bem

encaminhamentos.

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Valdir Maranhão
Presidente em Exercício da Cãmara dos Deputados
A/C - Senhor Silvio Avelino - Secretário Geral da Mesa

Câmara da< Depu tados 1 Anexo Ili • 1• andar · Gabinete 468 1701 60-900 Brasílio DF
Tel (61) 3215-5468/ 3468 - Fax (6 1) 3215-2468 1d•p.g•ovanichermi@camara.lcg.br
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PARl'JPO DEMOCRÁTICO TR.ABALHJSTA

PDT

PDT - DIRElÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL
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B!W(\\A-t>tjM 1S/04l2916 g>Mufgo lls l~

1 - DATA. ~O.M ~ UXAL OA ftCUt<IJÃO: Aos quím.e dias do mt\!ó de abril de do\> mil e de zesseis, com
lnlclo às 13fio0, mi Sede Natitmal Presidente João Goulart, sltuaoa na SAFS - Qd 01 - Lt o3 - Plane Piioto 8iasma - DF, reuniu-se a Exe<:IJtlva Nacional do Partido Democrático Trabalhista, p ara deliberar sobre a
Ordem oo Dia; 1.1 - PRESIDENOA: Carlos Lupl; Ili - Ofl~M 00 DIA: 1) Avaliação de posiciona~ntos
contl'l! a orierrt;!ção do partido, anunciados antedpadameMe por Deputados da Bancada Federal do PDT;
l) 'i>el\bera~õe~ e pol>\ç,\o~rnento do l''Ji; ?.} k.Su11~ %~- Com o ql.léNm de..,idamel\te ~\la\ii\t.i.do ,
foi iniciada a reuniio da Executiva !llaóonal do POT, juntan1ente com os membms dll Comissão de ~tk.il
Nacional, a fim de discutir e del\befilr sobre 05 seguintes assuntos constantes do primtlrG e ~cul'IC!o
Itens di pa~a: 8Vali~ o de po~icionamentos contra a orientação do partido. O Presidente canos Lupl
fi!? breve an61ise tia conjuntura política do pais, eslll!cialmente sobre o processa de impeadlment da
Presidenta Oilma l\ousseff, alertamlo sobrl! a propotta aprovada pela unanimid<lde dos membrQs da
Exetutl~ Nacional e enumi nnada para aprovação do Diretório NacioMI do Por no dia vinte e dois de
janeiro óeS'le ane>, que ra\ii\t.ou, 'lambérr. óefurma unir.ln'.~, o IMiQt\o-lo di. E1'.e cutf.ta Nac1011a\ pelo voto
amtrárfo M> impeachment da Presldel1ta Oilma Rou~ff. Salientou aínda a impott~ncia da unidade do
j)<lrtldo e das diretrizes que regem o Programa e o Estat uto do POT no que diz respeito à s delib<!!rações
de :ua~ inst:.nci~i wperiores, especificamente por parte das bancadas teg!s\ativas. Sobre os
par1amentnes que vem ·m anifestando !)Osieionemento contlõirfo a essa deli~raçio, o i>reslt!enre
apresentou a segulnle pr opo:na: com n>Jação ao Deputado Federal pelo Rio Grarlde do Sul, Giovani
Oierinl, qu11 antecipadamente, manifesto" publlcamente 3 sua decisão de votar pe\o afastamento da
l'residen'la 1)1\TT\a !\OU!ó~li, foi <lprtNatlo "e:-. r!idd' 'd sua e~?Ulsã<:> tios ~uaór'Os J)?.nld~l'io> do l'OT .
01lV•náo esti decisão ser encamlnll9da a Coml ssllo de tli<:ll ~ra as providênc\11s lega!s. O Pral<:lente
determinou a Imediata ínstalaçã.o da comissão de Ética Naclon11I, a fim de analisar processo de mqlUlsão
com a daooW~ dos respec:Uvos ~\tia de todos os parlamentares (Ili@ 11otartm contn a
determinl!ÃO do 01retól1o l'taclonal do PD1', obseivado o devido processo ~1 e garantida ampla
defesa ao a(;USado, seguindo o que deteim\na o Esututo parti~õo em sews artigos 10, 14, 61, 62, 63 e
68, e, seus parágrafos correspondentes, que p~um a per~ do ~ato parlamentar, além da
imediata in\arvenção na n~t> fstadu-al, l'\OS ~~O'S em que o pi.rlamentar e'-en:er a 11resid~ia.
1f.CS!!.ro Jt9tft da pauta: Participaram da reuni ão os preskfc.ntes dos movimentos nãdonals e os
deputado~ f@á!!rais e senadOl"e$ convidados. Após <> manifestação ele diversos Deputados, membros da
Executiva e tia Comissão de t t \ca Nacional, 11provou-se a propo~ta, com o regístro de voto con~rlo do
oepUtado S11~neirte Gonzaga (Pt>T/MG}. E. nada mais havet\do a t ratar, o Presidente encerrou os
'rabalhos e eu, Manoel Oias. ~retárlo Geral do POT, (avro a Pfesente Ata, que segue devklamente
lo
siden Carlos Lupi.
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Brasllía, 28 de abril de 2016.

NOTIFICAÇÃO

I

PROCESSO

DISCIPLINAR COMISSÃO DE

ÉTICA

NACIONAL I PDT

Senhor Parlamentar, GIOVANI CHERINI

Em atenção ao Processo Disciplinar e de 2016.006 seNe
o presente para Vossa Excelência, na forma do Estatuto do PDT, apresentar
sua defesa caso queira, podendo esta ser por escrito ou oralmente. Optando
pela forma oral, será reduzida

a termo, e poderá ser

~tuada

na Sede

Nacional do Partido (SAFS Od. 2 Lt. 3,Plano Piloto,DF,CEP: 70042-900) no
prazo de 8 (oito) dias, entre 09:00 hs âs 18:00 hs, bastando comunicar a esta
Secretária através do e-mail: pdtnacionaldf@gmail.com e telafones:(61)

854601291 (61) 3224-0791

SEC. COMISSÃO DE ÉTICA NACIONAL PDT

PRESIDi;:NCIA / SGM
Oficio nº 120/20 16, do Deputado Giovani Cherini- solicita a retirada da sigla
do PDT do seu nome em funçao do processo de expulsão do Partido.

Em 28/0612016.
Registre-se. Publ ique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
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CÂMARA DOS D E PUTADO S
•

Deputado Wherles Rocha

Ofício nº.0038/2016-CD/GDWR
Brasília/OF, 20 de junho de 2016.

EXCELENTfSSIMO SENHOR

WALDIR MARANHÃO
PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA-PF
Assunto: Inclusão de Deputados à Frente Parlamentar em defesa do
Sistema S

Senhor Presidente,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho,
solicitar

a inclusão

dos

Deputados abaixo relacionados à Frente

Parlamentar em Defesa do Sistema S, registrada sob o nº 3643/2015.
- Deputado· Laércio Oliveira - SD/SE, que será o Coordenador da Frente
Parlamentar pela Região Nordeste, em substituição ao Dep. Ariosto Holanda

PROSICE, licenciado;
- Deputado Nelson Marquezelli - PTB/SP
- Deputada Gorete Pereira - PR/CE
- Deputado Jorge Côrte Real - PTB/PE
• Deputado Pedro Fernandes - PTB/MA
Certos de podermos contar com sua costumeira atenção ao
assunto em tela, subscrevemo-nos com votos de estima e consideração.
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Resp~•rnte

~A

Deputado Federal - PSDB/AC
Presidente da Frente

eJpublico/of003S-J 6.doc·lm
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 607 - CEP 70 160-900 - Brasília - DF
Fones: (6 1)32 15-55607 - Fax: (6 1)32 15-2607
e-mail: dep .wherlesrocha@camara.gov.br
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CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS
(55• Legislatura 2015-2019)
Página: 1 de 1

Proposição:

OF. 0038/16

Autor da Proposição:

ROCHA E OUTROS

Data de Apresentação:

28(06/2016

Ementa:

Inclusão de deputados à Frente Parlamentar em defesa do Sistema S.

Possui Assinaturas Suficientes:

SIM

Totais de Assinaturas:

:Cõ;;fi-;f;;adãs-----.~Nã-o Conferem "T
i ~ ··-

- - - - - - -- '---

oos
ooO:

1

:Fora do Exercício !

000:

Repetidas
jllegíyeis

i __

O~j

1

OOOi

Retiradas

:.:~=:~·~:oõ~~

:~o~~ -------- --i - - · o~
--- - - ·- - --·-· - .
Confirmadas
2

3
4

5

GORETE PEREIRA
JORGE CÔRTE REAL
LAERCIO OLIVEIRA
NELSON MARQUEZELLI
PEDRO FERNANDES

PR
PTB
SD
PTB
PTB

CE
PE
SE
SP
MA

PRESID~NCIA I SGM
Of. nº 38/2016, do Oep. Rocha - solicita inclusão de novas adesões à Frente
Parlamentar em Defesa do Sistema S e a substituição do Dep. Ariosto Holanda
pelo Dep. Laercio Oliveira como coordenador da Frente pela Região Nordeste.
Em 28/06/2016.

Publique-se.

l~~lllll\ID~lll~llllll!llllllll~mlll~ll~~I
Documento : 70743 -1 ·
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UOERNIÇA 00 PARTIDO SOCIAi. DfMOCAATICO • PSD

Of. n. 261/16/PSO
Brasília, 20 de junho de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Waldlr Maranhão
1° Vice-Presidente no exercício da Presidência
Assunto: Substituição de indicação de parlamentar do PSD para compor CPI

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do
Deputado Antonio Brito (PSD-BA) pelo Deputado José Nunes (PSD-BA), como
SUPLENTE da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar
denúncias e supostas irregularidades na concessão do seguro de danos pessoais
causados por veículos automotores de vias terrestres - DPVAT.
Atenciosamente,

PRESIDtNCIA I SGM
Ofício nº 261/2016, da Liderança do PSD - desligo o Deputado Antonio Brito
(PSD-BA) e indico o Deputado José Nunes (PSD-BA) como suplente da
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar denúncias e
supostas irregularidades na concessão do seguro de danos pessoais causados
por vei~los automotores de vias terrestres - DPVAT.
Em ~ /06/2016.

?

Defiro. Publique-se.
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cfiMARA DOS DEPUTADOS
UDelAHÇA DO PARTIDO SOCIAi. DEMOCRATICO • PSO

Of. n. 264/16/PSD
Brasília, 20 de junho de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Waldir Maranhão
1º Vice-Presidente no exercício da Presidência

Assunto: Substituição de indicação de parlamentar do PSD para compor CPI

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente. solicito a substituição da indicação do
Deputado Rogério Rosso (PSD-DF) pelo Deputado Sérgio Brito (PSD-BA),
como TITULAR da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar denúncias e supostas irregularidades na concessão do seguro de danos
pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres - DPVAT.
Atenciosamente,

"'•"~d::.~
Llderdo PSD

PRESID~NCIA / SGM
Oficio nº 264/2016, da Liderança do PSD - desligo o Deputado Rogério Rosso
(PSD-DF) e indico o Deputado Sérgio Bnto {PSD-BA) como titular da Comissão
Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar denúncias e supostas
irregularidades na concessão do seguro de danos pessoais causados por
veiculo~ automotores de vias terrestres - DPVAT.
Em
õ /06/2016.

9

Defiro. Publique-se.

1°

~ -~D-

J

~r~qente, no~~ Presidência
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OF/GAB/l/Nº 5~ ~

Brasília,

Junho de 2016

::!<J

de junho de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WALOIR MARANHÃO
Presidente em exercício da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado VITOR VAUM PMDB passa a integrar, na qualidade de TITULAR, a Comissão Parlamentar de Inquérito com a

finalidade de investigar denúncias e supostas irregularidades na concessão do seguro de danos
pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, em substituição ao
Deputado ALTINEU CÔRTES - PMDB.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e

consideração.

Deputado BALEIA ROSSI

Líder do Bloco PMDB/PEN

PRESIDi=NCIA I SGM
Oficio nº 595/2016, da Liderança do PMDB - desliga o Deputado Altineu Côrtes
(PMDB/RJ) e indica o Deputado Vítor Valim (PMDB/CE) para titular da Comissão
Parlamentar de Inquérito com a finalidade de Investigar denúncias e supostas
irregularidades na concessão do seguro de danos pessoais causados por
veículos automotores de vias terrestres - DPVAT.
Em d,~ /06/2016.
Defiro. Publique-se.
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COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
TERMO DE REUNIÃO
Em vinte e oito de junho de dois mil e dezesseis, deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, no Plenário 14 desta Casa, por falta de quorum.
Assinaram o livro de presença César Messias, Evair Vieira de Melo, Guilherme Coelho, Irajá Abreu, Luiz Nishimori, Miguel Lombardi, Nelson Marquezelli, Odelmo Leão, Raquel Muniz, Tereza Cristina, Walter Alves, Zé Carlos e
Zé Silva; Tenente Lúcio – Não Membro E, para constar, eu, Alexandre Pierre Barreto Lima, Secretário Executivo,
lavrei o presente Termo.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de junho de 2016
Às dez horas e trinta e um minutos do dia quinze de junho de dois mil e dezesseis, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, no Anexo II, Plenário 05 da Câmara dos
Deputados. Estiveram presentes os Deputados: Laercio Oliveira – Presidente; Aureo e Jorge Côrte Real – Vice-Presidentes; Adail Carneiro, Helder Salomão, João Arruda, Jorge Boeira, Mauro Pereira, Paulo Martins e
Renato Molling – Titulares; Augusto Coutinho, Conceição Sampaio, Covatti Filho, Fernando Torres, Goulart,
Herculano Passos, Júlio Cesar, Keiko Ota, Luiz Carlos Ramos, Luiz Nishimori, Marcelo Álvaro Antônio e Rogério Marinho – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson
Moreira, Evair de Melo, Raquel Muniz, Reginaldo Lopes, Tenente Lúcio, Valtenir Pereira e Weliton Prado, como
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Hissa Abrahão e Marcos Reategui. Justificou a ausência o Deputado Otavio Leite. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos e colocou em apreciação as Atas da Quinta, Sexta, Sétima e Oitava Reuniões, realizadas nos dias
primeiro, sete, catorze e quinze de junho de dois mil e dezesseis. Por solicitação do Deputado Aureo, a leitura das Atas foi dispensada. Não houve discussão. Submetidas à votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: o Presidente comunicou o recebimento do Aviso nº 53/2016, do Banco Central do Brasil, que encaminha ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados o demonstrativo das emissões do real referentes ao
mês de abril de 2016, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 74/16, do Sr. Herculano Passos e outros, que
“requer a realização de Audiência Pública Conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação – CFT, a fim de
debater a defasagem nos valores repassados pela Caixa Econômica Federal aos agentes lotéricos”. O Deputado Herculano Passos encaminhou o Requerimento. Discutiram a matéria os Deputados: Keiko Ota (PSB-SP),
Aureo (SD-RJ), Mauro Pereira (PMDB-RS) e Herculano Passos (PSD-SP). Submetido à votação, o Requerimento foi aprovado, substituindo-se a indicação da Sra. Deusdina dos Reis Pereira pelo Sr. José Henrique Marques
da Cruz, Vice-Presidente de Atendimento e Distribuição da Caixa Econômica Federal. 2 – REQUERIMENTO
Nº 75/16, do Sr. Mauro Pereira, que “requer que seja convidada a Excelentíssima Senhora Maria Sílvia Bastos
Marques – Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES para dispor sobre
a intenção da aplicabilidade dos recursos do BNDES na retomada do desenvolvimento e crescimento do
nosso país”. O autor encaminhou o Requerimento. Discutiu a matéria o Deputado Renato Molling (PP-RS).
Submetido à votação, o Requerimento foi aprovado. Matéria sobre a Mesa: foram apresentados requerimentos de inversão da Ordem do Dia: pelo Deputado Renato Molling, para imediata apreciação do PL n°
4447/12, item 12 da pauta; do PL 3239/15, item 16 da pauta e do PL 226/15, item 13 da pauta; e pelo Deputado Augusto Coutinho, para imediata apreciação do PL 3016/15, item 7 da pauta. Submetidos à votação,
os requerimentos foram aprovados. 12 – PROJETO DE LEI Nº 4.447/12, do Sr. Marcelo Matos, que “acrescenta novo § 2º ao art. 17 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes, para disciplinar a cobrança de aluguel em centros comerciais (“Shopping centers”)”. Explicação da ementa: Proibe qualquer modalidade de cobrança progressiva
ou de percentual de faturamento do locatário de espaço comercial em centros comerciais (shopping center).
Relator: Deputado Renato Molling. Parecer: pela rejeição. O Deputado Aureo apresentou Voto em Separado,
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pela aprovação com substitutivo, em quinze de junho de dois mil e dezesseis. O Relator fez a leitura do voto.
Discutiram a matéria os Deputados: Mauro Pereira (PMDB-RS), Aureo (SD-RJ), João Arruda (PMDB-PR), Jorge
Côrte Real (PTB-PE), Marcelo Matos (PHS-RJ), Helder Salomão (PT-ES), Renato Molling (PP-RS) e Luiz Carlos
Ramos (PTN-RJ). Foi concedida vista ao Deputado Luiz Carlos Ramos. 16 – PROJETO DE LEI Nº 3.239/15, do
Sr. Reginaldo Lopes, que “dá nova redação ao Art. 54 da Lei nº 8.245 de 18 de outubro de 1991 que dispõe
sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes”. Explicação da ementa: Submete subsidiariamente as relações entre lojistas e empreendedores de Shopping Center às normas pertinentes do Código Civil e do Código de Processo Civil. Relator: Deputado Renato Molling. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta a requerimento do Deputado Helder Salomão. 13 – PROJETO DE LEI Nº 226/15, do
Sr. Rômulo Gouveia, que “dá nova redação ao § 5º do artigo 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para
obrigar os comerciantes e distribuidores a receber dos consumidores os produtos sujeitos à logística reversa”. Relator: Deputado Renato Molling. Parecer: pela rejeição deste e da Emenda 1/2015. Retirado de pauta
a requerimento do Deputado Mauro Pereira. 7 – 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”. Explicação 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. Foi concedida vista ao Deputado Helder Salomão em vinte e quatro de maio de dois
mil e dezesseis. Retirado de pauta de ofício, para realização de Audiência Pública. B – Proposições Sujeitas
à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE: 3 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 218/16, do Sr. Mauro
Pereira, que “regulamenta, nos termos do art. 146, III, b, as obrigações, o lançamento e o crédito do imposto
incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação de que trata o art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 16 de abril de 2015 no caso que especifica e dá outras providências”. Relator: Deputado Júlio Cesar. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta de
ofício, em razão da ausência do Relator. 4 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 269/16, do Sr. Luis Carlos
Heinze, que “permite que microempresas e empresas de pequeno porte participem de licitação se possuírem ações judiciais questionando a cobrança de tributos”. Explicação da ementa: Altera a Lei Complementar
nº 123 de 2006. Relator: Deputado Mauro Pereira. Parecer: pela aprovação. O Relator fez a leitura do voto.
Discutiram a matéria os Deputados: Renato Molling (PP-RS) e Mauro Pereira (PMDB-RS). Submetido à votação, foi aprovado o Parecer. C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 5 – PROJETO DE LEI Nº 551/15, do Sr. Luiz Carlos Hauly, que “dispõe sobre a vedação
da abertura do capital social de empresa pública e dá outras providências”. Relator: Deputado Augusto Coutinho. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta, de ofício, em razão da ausência do Relator. 6 – 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, com substitutivo. O Deputado Lucas Vergilio apresentou voto em separado em dezessete de maio de dois mil e dezesseis. Retirado
de pauta, de ofício, em razão da ausência do Relator. Foi designado Relator Substituto o Deputado Jorge
Côrte Real (PTB-PE). 8 – PROJETO DE LEI Nº 3.130/15, do Sr. William Woo, que “altera a Lei nº 11.484, de 31
de maio de 2007, para estabelecer prazo de 4 (quatro) anos, prorrogável por até 4 (quatro) anos em ato do
Poder Executivo, para apresentação de projetos no âmbito do PADIS – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores”. Relator: Deputado Jorge Côrte Real. Parecer: pela rejeição. O Relator fez a leitura do voto. Não houve discussão. Submetido à votação, foi aprovado o Parecer. 9
– 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. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Retirado de pauta, de
ofício. 10 – PROJETO DE LEI Nº 1.579/15, do Sr. André Figueiredo, que “regulamenta o artigo 239, §4º da
Constituição Federal de 1988, ao criar critério suplementar de financiamento do seguro-desemprego a partir da cobrança de percentual adicional sobre alíquota de contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, dos
sujeitos passivos cujos índices de rotatividade da força de trabalho supere o índice médio da rotatividade
do respectivo setor econômico na Unidade da Federação”. (Apensado: PL 3800/2015) Relator: Deputado Jorge Côrte Real. Parecer: pela rejeição deste e do PL 3800/2015, apensado. Retirado de pauta, de ofício. 11 –
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PROJETO DE LEI Nº 3.664/15, do Sr. Laudivio Carvalho, que “altera a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008
que “Dispõe sobre o estágio de estudantes””. Explicação da ementa: Trata da atualização anual pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do valor da bolsa estágio. Relatora: Deputada Conceição
Sampaio. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta a requerimento do Deputado Renato Molling. 14 –
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””. Explicação da
ementa: Concede autorização para instalação de loja franca em municípios na área de fronteira. Relatora:
Deputada Conceição Sampaio. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta, de ofício, em razão da ausência
da Relatora. 15 – PROJETO DE LEI Nº 2.768/15, do Sr. Carlos Manato, que “veda a inclusão de taxa de serviço na conta do consumidor em razão da opção pela modalidade de comércio de alimentos a peso e dá outras providências”. Explicação da ementa: Veda a possibilidade de inclusão de taxa de serviço quando a exploração do negócio ocorrer na modalidade self service. Relator: Deputado Luiz Carlos Ramos. Parecer: pela
aprovação. Retirado de pauta, de ofício, em razão da ausência do Relator. 17 – 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. Parecer: pela aprovação. Retirado de pauta, de ofício, em razão da ausência do Relator. 18 – 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. Parecer: pela aprovação. Retirado de
pauta a requerimento do Deputado Helder Salomão. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, Presidente encerrou a reunião às doze horas e oito minutos, antes, porém, convocando os senhores membros
para Reunião de Audiência Pública que irá debater sobre “Instituir o Dia Nacional da Mulher Empresária”,
objeto do Requerimento nº 57/2015, de iniciativa das Deputadas Conceição Sampaio e Carmem Zanotto, a
ser realizada no dia vinte e um de junho, às catorze horas e trinta minutos, naquele mesmo plenário. E, para
constar, eu, Giovanna Francesca Mascarenhas Puricelli, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Laercio Oliveira, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
O inteiro teor encontra-se gravado e passa a integrar seu arquivo documental.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 10ª Reunião Ordinária, Audiência Pública, realizada em 21 de junho de 2016
Às catorze horas e trinta e oito minutos do dia vinte e um de junho de dois mil e dezesseis, reuniu-se a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, no Anexo II, Plenário 05 da
Câmara dos Deputados. Estiveram presentes os Deputados: Mauro Pereira – Titular; Conceição Sampaio,
Herculano Passos, Júlio Cesar e Luiz Nishimori – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos
Henrique Gaguim, Carmen Zanotto, Celso Maldaner, Christiane Yared, Evair de Melo e Raquel Muniz, como
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Adail Carneiro, Aureo, Helder Salomão, Hissa Abrahão,
João Arruda, Jorge Boeira, Jorge Côrte Real, Laercio Oliveira, Marcos Reategui, Otavio Leite, Paulo Martins e
Renato Molling. ABERTURA: A Deputada Conceição Sampaio, Coordenadora dos trabalhos, declarou aberta a reunião, agradeceu a presença de todos e informou que a reunião estava sendo realizada em razão da
aprovação do Requerimento nº 57 de 2015, de sua iniciativa em conjunto com a Deputada Carmen Zanotto,
e tinha como objetivo debater sobre “Instituir o dia nacional da mulher empresária”. Em seguida, convidou
para compor a mesa as senhoras NEIVA SUZETE DREGER KIELING, Presidente do Conselho Nacional da Mulher
Empresária da Confederação das Associações Comerciais do Brasil – CNME/CACB; FÁDUA SLEIMAN, Diretora
Nacional do Conselho Nacional da Mulher Empresária da Confederação das Associações Comerciais do Brasil – CNME/CACB; ANELISE ROYER DOS SANTOS, Presidente do Conselho Estadual da Mulher Empresária da
Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – CEME/FACISC; ANDREA ANDRADE, Diretora de
Cursos e Treinamentos da Associação de Mulheres Empreendedoras – AME; e ROSEMMA BURLACCHINI MALUF, Vice-Presidente da Associação Comercial da Bahia – ACB, Diretora do Sindicato dos Lojistas do Comércio
da Bahia e Secretária da Ordem Pública de Salvador. A Coordenadora informou que a Magazine Luiza; a Restoque SA – Comércio e Confecções de Roupas; e a Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios também
foram convidadas para a Audiência Pública, mas não puderam comparecer em razão de incompatibilidade
de agenda. Composta a mesa, a Coordenadora informou as regras de condução dos trabalhos e concedeu
a palavra, por dez minutos para cada, às expositoras: Rosemma Burlacchini Maluf; Andrea Andrade; Janelise
Royer dos Santos; Fádua Sleiman e Neiva Suzete Dreger Kieling. Encerradas as exposições, a Coordenadora
deu início aos debates. Fizeram uso da palavra como debatedoras as Deputadas Carmen Zanotto, coautora
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do Requerimento, e Christiane Yared. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora, Deputada Conceição Sampaio, agradeceu a presença de todos e convocou os membros para a Reunião de Audiência Pública destinada a debater “A defasagem nos valores repassados pela Caixa Econômica Federal aos
agentes lotéricos”, objeto do Requerimento n° 74/2016 da CDEICS, de iniciativa dos Deputados Herculano
Passos, Keiko Ota, Aureo e Mauro Pereira; do Requerimento n° 222/2016 da CFT, de iniciativa dos Deputados
Carlos Melles, Pauderney Avelino e Hélio Leite; e do Requerimento n° 221/2016 da CFFC, de iniciativa do
Deputado Valtenir Pereira; a ser realizada no dia vinte e nove de junho de dois mil e dezesseis, ao meio-dia,
naquele mesmo plenário. A Coordenadora, então, encerrou a reunião às quinze horas e trinta e dois minutos.
E, para constar, eu, Giovanna Francesca Mascarenhas Puricelli, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e
aprovada, será assinada pela Deputada Conceição Sampaio, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
O inteiro teor encontra-se gravado e passa a integrar seu arquivo documental.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
TERMO DE REUNIÃO
Em vinte e oito de junho de dois mil e dezesseis, deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de Educação por falta de quórum. Registratam presença os Deputados Arnaldo Faria de Sá – Presidente; Josi Nunes
e Damião Feliciano – Vice-Presidentes; Alan Rick, Aliel Machado, Angelim, Bacelar, Celso Jacob, Celso Pansera, Creuza Pereira, Deley, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Glauber Braga, Izalci, Odorico Monteiro, Raquel
Muniz, Reginaldo Lopes, Sergio Vidigal e Wilson Filho; e os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson
Moreira, Evair Vieira de Melo, Rosangela Gomes e Weliton Prado – Não Membros. E, para constar, eu, Eugenia
S. Pestana, Secretária Executiva, lavrei o presente Termo.
COMISSÃO DE TURISMO
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 8ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 15 de junho de 2016
Às quatorze horas e trinta e nove minutos do dia quinze de junho de dois mil e dezesseis, reuniu-se
a Comissão de Turismo no Anexo II, Plenário 5, da Câmara dos Deputados, com a presença dos senhores e
senhoras parlamentares: Herculano Passos – presidente; Adalberto Cavalcanti, Alex Manente, Carlos Eduardo Cadoca, Carlos Manato, Carlos Sampaio, Magda Mofatto, Moses Rodrigues, Professor Sérgio de Oliveira e
Roberto de Lucena – titulares; Edinho Bez, Evair de Melo, Goulart, Nelson Meurer e Valadares Filho – suplentes. Compareceram também os deputados Carlos Henrique Gaguim e Raquel Muniz, como não-membros.
Deixaram de comparecer os deputados Bebeto, Fabio Garcia, João Gualberto, José Airton Cirilo, José Nunes,
Mauro Lopes, Rafael Motta, Renato Molling, Rubens Otoni e Sérgio Brito. ABERTURA. Havendo número regimental de parlamentares presentes, o presidente Herculano Passos declarou abertos os trabalhos e colocou
em apreciação as atas da 5ª Reunião Ordinária Deliberativa e da 6ª Reunião Extraordinária de Audiência Pública, realizadas no dia primeiro de junho de 2016, e da 7ª Reunião Ordinária de Audiência Pública, realizada no dia oito deste mesmo mês. O deputado Professor Sérgio de Oliveira solicitou dispensa de leitura das
atas. Em votação, a dispensa foi aprovada. Colocadas em votação, as atas foram aprovadas. EXPEDIENTE. O
presidente comunicou que o deputado Mauro Mariani justificou sua ausência, por motivo de saúde, no dia
1º de junho de 2016. ORDEM DO DIA. Antes da apreciação dos itens da Ordem do Dia, o presidente solicitou aprovação de inclusão no Requerimento nº 139/2016, de sua autoria, do nome de um representante da
Confederação Nacional de Municípios (CNM) e de um representante do Ministério do Trabalho e Previdência
Social como convidados para a respectiva audiência pública requerida. A inclusão foi aprovada unanimemente. O presidente deu início à Ordem do Dia e submeteu a apreciação os seguintes itens: A – REQUERIMENTOS. A fim de encaminhar requerimentos de sua autoria, o presidente passou a direção dos trabalhos ao
deputado Professor Sérgio de Oliveira. 1) Requerimento nº 137/16 – do Sr. Herculano Passos – que “requer
a indicação de membros e servidores desta Comissão de Turismo na 44ª Edição da ABAV EXPO Internacional de Turismo”. O deputado Herculano Passos encaminhou seu requerimento. Não houve discussão. Posto
em votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. 2) Requerimento nº 138/16 – do Sr. Herculano
Passos – que “requer a participação desta Comissão de Turismo na 28ª edição do Congresso Nacional da
ABRASEL”. O deputado Herculano Passos encaminhou seu requerimento, que foi subscrito pelo deputado
Goulart. Posto em votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. O deputado Professor Sérgio de
Oliveira devolveu a direção dos trabalhos ao presidente Herculano Passos. 3) Requerimento nº 142/16 – do
Sr. Professor Sérgio de Oliveira – que “requer a realização de audiência pública, nesta Comissão de Turismo,
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para debater sobre o turismo responsável no Brasil”. O deputado Professor Sérgio de Oliveira encaminhou
seu requerimento. Não houve discussão. Posto em votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. 4)
Requerimento nº 143/16 – do Sr. Professor Sérgio de Oliveira – que “requer a realização de seminário desta
Comissão de Turismo, para debater sobre a regulamentação dos cassinos no Brasil”. O deputado Professor
Sérgio de Oliveira encaminhou seu requerimento, sugerindo a inclusão do nome de servidores para acompanhar a Comissão no referido seminário. Fez uso da palavra o deputado Goulart. Posto em votação, o requerimento foi aprovado unanimemente com a alteração sugerida. ENCERRAMENTO. Às quinze horas e um
minuto, não havendo nada mais a tratar, o presidente Herculano Passos encerrou os trabalhos, convocando
os membros para reunião ordinária na próxima quarta-feira, dia 29 de junho. Eu, Estefânia de Castro Diniz,
secretária executiva substituta da Comissão, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada
pelo presidente, deputado Herculano Passos, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE TURISMO
54ª Legislatura – 4ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 9ª Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 28 de junho de 2016
Às onze horas e cinco minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e dezesseis, reuniu-se a Comissão
de Turismo no Anexo II, Plenário 5 da Câmara dos Deputados, com os seguintes parlamentares: Herculano Passos
– presidente; Carlos Eduardo Cadoca, Carlos Manato, Carlos Sampaio, Fabio Garcia e Roberto de Lucena – titulares; Edinho Bez, Evair Vieira de Melo, Goulart, João Marcelo Souza, Laercio Oliveira, Marcio Alvino e Otavio Leite
– suplentes. Compareceram também os deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira, Odorico
Monteiro, Raquel Muniz, Tenente Lúcio, Vitor Valim e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os deputados Adalberto Cavalcanti, Alex Manente, Bebeto, João Gualberto, José Airton Cirilo, José Nunes,
Magda Mofatto, Mauro Lopes, Moses Rodrigues, Professor Sérgio de Oliveira, Rafael Motta, Renato Molling, Rubens Otoni e Sérgio Brito. ABERTURA: Havendo número regimental de parlamentares, o presidente Herculano
Passos declarou abertos os trabalhos. O presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da 8ª Reunião
Ordinária Deliberativa, realizada em 15 de junho de 2016. O deputado Carlos Eduardo Cadoca solicitou a dispensa de leitura da ata. Em votação, a dispensa foi aprovada. Posta em votação, a ata foi aprovada. EXPEDIENTE.
Antes de passar à deliberação das emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o presidente solicitou
a inclusão, no Requerimento nº 139/2016, de sua autoria, do nome do senhor Patrick Assumpção, membro da
Sociedade Rural Brasileira, como convidado para aquela audiência pública. A inclusão foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA. A – Emendas da Comissão de Turismo ao Projeto de Lei nº 02/2016 – CN – Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO 2017). O presidente convidou o servidor Edson Tubaki, consultor de orçamento,
para compor a Mesa a fim de auxiliar em dúvidas que porventura viessem a surgir. Em seguida apresentou as
seguintes sugestões de emendas de meta para apreciação pelo Plenário: SUGESTÕES DE EMENDAS DE INCLUSÃO DE META: Emenda 1 (da senhora deputada Magda Mofatto): Ementa: Apoio a Projetos de Infraestrutura
Turística. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção do Turismo. Ação: 10V0 – Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística. Produto: Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística (unidade). Acréscimo de Meta: 500. Emenda
2 (da senhora deputada Magda Mofatto): Ementa: Participação da União na Implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção do Turismo. Ação: 14TJ – Participação da União na Implementação do Prodetur Nacional. Produto: Projeto realizado (unidade). Acréscimo de
Meta: 200. Emenda 3 (da senhora deputada Magda Mofatto): Ementa: Promoção e Marketing do Turismo no
Mercado Nacional. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção do Turismo. Ação: 20Y3 – Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional. Produto: Iniciativa implementada (unidade). Acréscimo de Meta: 200.
Emenda 4 (da senhora deputada Magda Mofatto): Ementa: Promoção Turística do Brasil no Exterior. Programa:
2076 – Desenvolvimento e Promoção do Turismo. Ação: 20Y5. Promoção Turística do Brasil no Exterior. Produto:
Divisa gerada (US$ milhão). Acréscimo de Meta: 7.700. Emenda 5 (da senhora deputada Magda Mofatto): Ementa: Qualificação, Certificação e Produção Associada ao Turismo. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção
do Turismo. Ação: 4590 – Qualificação, Certificação e Produção Associada ao Turismo. Produto: Pessoa qualificada
(unidade). Acréscimo de Meta: 2.000; Emenda 6 (do senhor deputado Carlos Eduardo Cadoca): Ementa: Fortalecimento da Embratur. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção do Turismo. Ação: 20Y5 – Promoção Turística do Brasil no Exterior: Divisa gerada (US$ milhão). Acréscimo de Meta: 5.000; Emenda 7 (do senhor deputado
Carlos Eduardo Cadoca): Ementa: Infraestrutura Turística. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção do
Turismo. Ação: 10V0 – Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística. Produto: Projeto realizado (unidade). Acréscimo
de Meta: 5.000; Emenda 8 (do senhor deputado Rafael Motta): Ementa: Infraestrutura. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção do Turismo. Ação: 10V0 – Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística. Produto: Projeto
realizado (unidade). Acréscimo de Meta: 2.500; Emenda 9 (do senhor deputado Rafael Motta): Ementa: Qualifi-
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cação. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção do Turismo. Ação: 4590 – Qualificação, Certificação e Produção Associada ao Turismo. Produto: Pessoa qualificada (unidade). Acréscimo de Meta: 18.000. Emenda 10 (da
senhora deputada Luizianne Lins): Ementa: Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção do Turismo. Ação: 10V0 – Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística. Produto: Projeto
realizado (unidade). Acréscimo de Meta: 115; Não foram apresentadas sugestões de emendas de texto. Fizeram
uso da palavra os deputados Otavio Leite e Carlos Eduardo Cadoca e o consultor Edson Tubaki. Colocadas em
votação, foram aprovadas as seguintes emendas de inclusão de meta: Emenda 1: Ementa: Apoio a Projetos de
Infraestrutura Turística. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção do Turismo. Ação: 10V0 – Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística. Produto: Projeto realizado (unidade). Acréscimo de Meta: 5.000; Emenda 6: Ementa: Fortalecimento da Embratur. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção do Turismo. Ação: 20Y5 – Promoção Turística do Brasil no Exterior: Divisa gerada (US$ milhão). Acréscimo de Meta: 8.000; e Emenda 9: Ementa: Qualificação, Certificação e Produção Associada ao Turismo. Programa: 2076 – Desenvolvimento e Promoção
do Turismo. Ação: 4590 – Qualificação, Certificação e Produção Associada ao Turismo. Produto: Pessoa qualificada
(unidade). Acréscimo de Meta: 18.000. B – REQUERIMENTOS. A fim de encaminhar requerimentos de sua autoria,
o presidente passou a direção dos trabalhos para o deputado Carlos Eduardo Cadoca. 1) Requerimento nº 144/16
– do Sr. Herculano Passos, que “requer a realização de audiência pública para debater sobre o primeiro canal brasileiro 100% dedicado ao turismo – TV Trip”. O deputado Herculano Passos encaminhou o requerimento. Não
houve discussão. Posto em votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. 2) Requerimento nº 145/16
– do Sr. Herculano Passos – que “requer a indicação de membros desta Comissão de Turismo para participar das
ações de divulgação do turismo brasileiro, promovidas pela Embratur”. O deputado Herculano Passos encaminhou
o requerimento. Os deputados Otavio Leite e Evair Vieira de Melo usaram da palavra. Posto em votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. 3) Requerimento nº 146/16 – do Sr. Herculano Passos e outros – que “requer seja realizada audiência pública para debater a questão da segurança pública durante as Olimpíadas 2016”.
O deputado Herculano Passos encaminhou o requerimento. Não houve discussão. Posto em votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. 4) Requerimento nº 147/16 – do Sr. Herculano Passos e outros – que “requer
seja realizada audiência pública para debater a questão do uso do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, pós-Olimpíadas 2016, sob a perspectiva da geração de divisas para o segmento turístico”. O deputado Herculano Passos
encaminhou o requerimento. Posto em votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. O deputado Carlos Eduardo Cadoca devolveu a direção dos trabalhos ao presidente Herculano Passos. O presidente suspendeu
a reunião para elaboração da ata. Retomados os trabalhos, o presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da
ata. O deputado Carlos Eduardo Cadoca solicitou a dispensa de leitura da ata. Em votação, a dispensa foi aprovada. Colocada em votação, a ata foi aprovada. ENCERRAMENTO. Às onze horas e trinta e nove minutos, não havendo nada mais a tratar, o presidente encerrou os trabalhos, convidando os senhores e senhoras parlamentares
para a próxima reunião de audiência pública, a realizar-se no dia 6 de julho, às quatorze horas, no Plenário 5. Eu,
Ana Katia Martins Bertholdo, secretária executiva da Comissão, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada,
será assinada pelo presidente, Herculano Passos, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 827, DE 2015,
DO SR. DILCEU SPERAFICO, QUE “ALTERA A LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997,
QUE INSTITUI A LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de setembro de 2015
Às quinze horas e doze minutos do dia dezesseis de setembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 827, de 2015, do Sr. Dilceu Sperafico, que “altera a Lei nº
9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências”, no Anexo II,
Plenário 14 da Câmara dos Deputados. Evandro Roman – Presidente; Evair de Melo e Adilton Sachetti – Vice-Presidentes; Dilceu Sperafico, Domingos Sávio, Luiz Nishimori, Professor Victório Galli, Raimundo Gomes de Matos,
Silas Brasileiro, Zé Geraldo e Zé Silva – Titulares; Alceu Moreira, Alexandre Baldy, Bruno Covas, Covatti Filho, Luis
Carlos Heinze, Tereza Cristina e Valdir Colatto – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Izalci, Marcelo Matos e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados
Alberto Filho, César Halum, Daniel Almeida, Fabio Garcia, Giovani Cherini, Heuler Cruvinel, Jerônimo Goergen,
Marcos Montes, Nilson Leitão, Nilto Tatto, Nilton Capixaba, Onyx Lorenzoni, Padre João, Rogério Peninha Mendonça e Wellington Roberto. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 7ª reunião, realizada no dia 8 de setembro de 2015. O Deputado Valdir
Colatto solicitou a dispensa da leitura. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: O Deputado Valdir Colatto
assumiu a Presidência, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A – Requeri-
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mentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 11/15 – do Sr. Evandro Roman – que “requer a realização de Audiência Pública para colher subsídios na elaboração do aperfeiçoamento da lei do de proteção dos cultivares, especialmente
quanto aos aspectos relativos às penalidades e sanções”. O Deputado Evandro Roman encaminhou a votação.
APROVADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 12/15 – do Sr. Evandro Roman – (PL 827/2015) – que “requer a realização
de Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 827, de 2015, que altera a Lei n°. 9. 456, de 1997 – Lei de
Proteção de Cultivares”. Encaminharam a votação os Deputados Evandro Roman, Dilceu Sperafico, Zé Silva e Luis
Nishimori. APROVADO, COM A INCLUSÃO DO SR. ARGILEU MARTINS DA SILVA, PRESIDENTE DA ASBRAER
– ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL,
A PEDIDO DO DEP. ZÉ SILVA (SD/MG). 3 – REQUERIMENTO Nº 13/15 – do Sr. Alceu Moreira – (PL 827/2015) –
que “requerem a realização de oficina técnica e ou mesa técnica, no âmbito desta casa, em data a ser definida,
para esclarecimentos e estudos técnicos dos Projetos de Lei nº 827/2015 e nº 2.325/2007, e seus apensados, que
propõem modificações na Lei de Proteção de Cultivares”. Encaminharam a votação os Deputados Alceu Moreira,
Zé Silva, Dilceu Sperafico, Evandro Roman e Luis Nishimori. APROVADO, COM A INCLUSÃO DA EMBRAPA, ACEBRA, ABRASS, CNA, APROSOJA, CONTAG, ABPA, AFUBRA, ABAG, ÚNICA, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES
DE CANA-DE-AÇÚCAR, ASBRAER, UNIVERSIDADES FEDERAIS E TMG, A PEDIDO DOS DEPUTADOS ALCEU
MOREIRA (PMDN/RS), ZÉ SILVA (SD/MG) E ADILTON SACHETTI (PSB/MS). Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas e trinta e um minutos. E, para constar, eu, Tiago Moreira da Fonseca,
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Evandro Roman,
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 827, DE 2015,
DO SR. DILCEU SPERAFICO, QUE “ALTERA A LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997, QUE INSTITUI
A LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de setembro de 2015
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e nove de setembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 827, de 2015, do Sr. Dilceu Sperafico, que “altera a
Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências”, no Anexo
II, Plenário 08 da Câmara dos Deputados. Dilceu Sperafico, Fabio Garcia, Jerônimo Goergen, Luiz Nishimori, Padre
João, Professor Victório Galli, Raimundo Gomes de Matos e Zé Silva – Titulares; Bruno Covas, Covatti Filho, Luis
Carlos Heinze, Tereza Cristina e Valdir Colatto – Suplentes. Compareceu também o Deputado Luiz Cláudio, como
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados Adilton Sachetti, Alberto Filho, César Halum, Daniel Almeida,
Domingos Sávio, Evair de Melo, Evandro Roman, Giovani Cherini, Heuler Cruvinel, Marcos Montes, Nilson Leitão,
Nilto Tatto, Nilton Capixaba, Onyx Lorenzoni, Rogério Peninha Mendonça, Silas Brasileiro, Wellington Roberto e Zé
Geraldo. ABERTURA: Havendo número regimental, o Deputado Luiz Nishimori, Presidente em exercício, declarou
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 8ª reunião, realizada no dia 16 de setembro de 2015. O Deputado Dilceu Sperafico solicitou a dispensa da leitura da ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA:
Audiência Pública, em atendimento aos requerimentos nº 11 e 12, de 2015, do Deputado Evandro Roman, com
os seguintes convidados: Reginaldo Minaré, Consultor da Confederação Nacional da Agricultura e Goran Kuhar,
Associado e Membro da Comissão de Estudos sobre Cultivares da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI). O Deputado Luís Nishimori concedeu a palavra aos Srs. Reginaldo Minaré e Goran Kuhar. Usaram da
palavra os Deputados Dilceu Sperafico, Luiz Nishimori e Luís Carlos Heinze. O Deputado Luiz Nishimori concedeu
a palavra aos Srs. Reginaldo Minaré e Goran Kuhar para suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o
Deputado Luiz Nishimori encerrou os trabalhos às dezessete horas e quarenta e um minutos. E, para constar, eu,
Tiago Moreira da Fonseca, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Evandro Roman, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 827, DE 2015,
DO SR. DILCEU SPERAFICO, QUE “ALTERA A LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997,
QUE INSTITUI A LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de dezembro de 2015
Às dezesseis horas e quarenta e nove minutos do dia dezesseis de dezembro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 827, de 2015, do Sr. Dilceu Sperafico,
que “altera a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências”, no Anexo II, Plenário 12 da Câmara dos Deputados. Evandro Roman – Presidente; Evair de Melo e
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Adilton Sachetti – Vice-Presidentes; Nilson Leitão – Relator; César Halum, Dilceu Sperafico, Jerônimo Goergen,
Luiz Nishimori, Marcos Montes, Professor Victório Galli, Raimundo Gomes de Matos, Silas Brasileiro, Wellington Roberto e Zé Silva – Titulares; Alceu Moreira, Covatti Filho, Luis Carlos Heinze e Valdir Colatto – Suplentes.
Compareceu também o Deputado Heitor Schuch, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados
Alberto Filho, Carlos Melles, Daniel Almeida, Domingos Sávio, Fabio Garcia, Giovani Cherini, Heuler Cruvinel,
Nilto Tatto, Nilton Capixaba, Onyx Lorenzoni, Padre João, Rogério Peninha Mendonça e Zé Geraldo. ABERTURA:
Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e declarou estar aberta a lista
de inscrição para debater a matéria até o ínicio da respectiva discussão. Em seguida, colocou à apreciação a Ata
da 9ª reunião, realizada no dia 29 de setembro de 2015. O Deputado Nilson Leitão solicitou a dispensa da leitura
da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 1 – PROJETO DE LEI Nº 827/15 – do Sr. Dilceu Sperafico – que “altera a Lei nº 9.456,
de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências”. RELATOR: a designar PARECER: a proferir. O Presidente apresentou esclarecimentos a respeito da discussão e votação da matéria.
Em seguida concedeu a palavra ao relator que sugeriu que fosse feita a entrega do parecer pelo relator e sua
respectiva distribuição aos interessados para que o início da discussão e votação do parecer aconteça tenha
início em fevereiro de 2016. Usou da palavra o Deputado Luiz Carlos Heinze para concordar com a sugestão
de encaminhamento feita pelo relator. APRESENTAÇÃO DO PARECER DO RELATOR, DEP. NILSON LEITÃO
(PSDB-MT), PELA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA; E, NO MÉRITO, PELA
APROVAÇÃO, COM SUBSTITUTIVO. RETIRADO DE PAUTA, POR ACORDO, APÓS A ENTREGA DO PARECER
DO RELATOR. E, para constar, eu, Tiago Moreira da Fonseca, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Evandro Roman, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 827, DE 2015,
DO SR. DILCEU SPERAFICO, QUE “ALTERA A LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997,
QUE INSTITUI A LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 11ª Reunião Ordinária, Audiência Pública, realizada em 23 de fevereiro de 2016
Às dezesseis horas e doze minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezesseis, reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 827, de 2015, do Sr. Dilceu Sperafico, que “altera
a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências”, no
Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados. Evandro Roman – Presidente; Evair de Melo e Adilton Sachetti
– Vice-Presidentes; Dilceu Sperafico, Luiz Nishimori, Nilto Tatto, Padre João, Professor Victório Galli, Raimundo
Gomes de Matos e Zé Silva – Titulares; Alceu Moreira, Bruno Covas, Covatti Filho, Luis Carlos Heinze e Tereza
Cristina – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim e Weliton Prado, como
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Alberto Filho, Carlos Melles, César Halum, Daniel Almeida, Domingos Sávio, Fabio Garcia, Giovani Cherini, Heuler Cruvinel, Jerônimo Goergen, Marcos Montes, Nilson
Leitão, Nilton Capixaba, Onyx Lorenzoni, Rogério Peninha Mendonça, Silas Brasileiro, Wellington Roberto e Zé
Geraldo. ABERTURA: O senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 10ª
reunião, realizada no dia 16 de dezembro de 2015. O Deputado Covatti Filho solicitou a dispensa da leitura
da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: Audiência Pública com o objetivo de debater as mudanças ocorridas no perfil econômico e financeiro das indústrias de sementes no Brasil, a partir da vigência da
Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, em atendimento ao requerimento nº 9, de 2015, do Deputado Nilto Tatto,
com os seguintes convidados: David Hathaway, Economista e Consultor; e Ricardo Zanatta, Representante do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O Presidente informou que os convidados José
Américo, Paulo Kageyama e Ângela Cordeiro não puderam comparecer em virtude de compromissos anteriormente assumidos. Em seguida o Presidente concedeu a palavra aos Srs. David Hathaway e Ricardo Zanatta.
O Deputado Nilto Tatto solicitou que a palavra fosse concedida a pessoas presentes na Audiência Pública. A
sugestão foi acatada pelo Presidente. Usaram a palavra os Srs. Marciano Toledo, representante do Movimento
dos Pequenos Agricultores, e o Sr. André Dalagnol, representante da Terra de Direitos. Em seguida, usaram a
palavra os Srs. Nilto Tatto, Zé Silva, Padre João e Evandro Roman. Por fim, o Presidente concedeu a palavra aos
Srs. David Hathaway e Ricardo Zanatta para suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às dezessete horas e quarenta minutos. E, para constar, eu, Tiago Moreira da Fonseca, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Evandro Roman,
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 827, DE 2015,
DO SR. DILCEU SPERAFICO, QUE “ALTERA A LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997,
QUE INSTITUI A LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de março de 2016
Às quinze horas e trinta e sete minutos do dia oito de março de dois mil e dezesseis, reuniu-se a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 827, de 2015, do Sr. Dilceu Sperafico, que “altera a Lei nº
9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências”, no Anexo II,
Plenário 08 da Câmara dos Deputados. Evandro Roman – Presidente; Nilson Leitão – Relator; César Halum, Dilceu
Sperafico, Fabio Garcia, Jerônimo Goergen, Nilto Tatto, Professor Victório Galli, Rogério Peninha Mendonça e Zé
Silva – Titulares; Bruno Covas, Edinho Bez, Luis Carlos Heinze, Tereza Cristina, Valdir Colatto e Valmir Assunção –
Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira e Weliton
Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Adilton Sachetti, Alberto Filho, Carlos Melles,
Daniel Almeida, Domingos Sávio, Evair de Melo, Giovani Cherini, Heuler Cruvinel, Luiz Nishimori, Marcos Montes,
Nilton Capixaba, Onyx Lorenzoni, Padre João, Raimundo Gomes de Matos, Silas Brasileiro, Wellington Roberto e
Zé Geraldo. Justificou a ausência o Deputado Silas Brasileiro. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 11ª reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2016. Os Deputados Dilceu Sperafico e Jerônimo Goergen solicitaram a dispensa da leitura da Ata. Em
votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 14/16 – do Sr. Padre
João – (PL 827/2015) – que “COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 827 DE
2015. REQUERIMENTO Nº , DE 2016 Senhor Presidente, Nos termos regimentais, requeremos a Vossa Excelência a
realização de Audiência Pública desta Comissão Especial para debater o PL nº 827, de 2015, e a proposta de Substitutivo do Relator, à luz das suas repercussões para a soberania alimentar do país; dos impactos econômicos para
os agricultores brasileiros, em especial, para as agricultores familiares, extrativistas, indígenas e quilombolas; para a
conservação da biodiversidade; e da compatibilidade dos conteúdos das respectivas proposições com protocolos
internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em particular, do TIRFAA – Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, ratificado pelo Brasil em 2006. Requeremos, ainda, sejam convidados para participarem como expositores nessa Audiência Pública, representantes da Embrapa, CNA, Contag,
Via Campesina, do MRE, e da FAO através do seu escritório no Brasil. Sala da Comissão, em de de 2016. Deputados
Padre João e Nilto Tatto”. Em votação. Encaminhou a votação o Deputado Nilto Tatto, autor. O Deputado Valdir
Colatto questionou que seja identificado o representante legal do movimento “Via Campesina” para ser ouvido
em audiência e defendeu a importância do debate. APROVADO; 2 – REQUERIMENTO Nº 15/16 – do Sr. Jerônimo Goergen – (PL 827/2015) – que “requer a realização de Fórum/Seminário no Estado do Rio Grande do Sul na
Expodireto Cotrijal para debater os Projetos de Lei nº 827/2015 modificações na Lei de Proteção de Cultivares”. Em
votação. Encaminhou a votação o Deputado Jerônimo Goergen, autor. O Deputado Nilto Tatto questionou quais
instituições que participarão do citado evento. O autor esclareceu que esta Comissão Especial participará do fórum “Soja Brasil”, que ocorrerá no Estado do Rio Grande do Sul, na Expodireto Cotrijal e teve início no dia 7/3/16,
para apresentar aos produtores e entidades o debate acerca desta proposição. APROVADO. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente convocou reunião de Audiência Pública para o dia quinze de março, terça-feira, às quatorze
e trinta horas, com a presença dos representantes da Embrapa, CNA, Contag, Via Campesina, do MRE, e da FAO
através do seu escritório no Brasil, e às quinze horas e quarenta e sete minutos encerrou a reunião. E, para constar,
eu, José Maria Aguiar de Castro, Secretário-Executivo Substituto, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Evandro Roman, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 827, DE 2015,
DO SR. DILCEU SPERAFICO, QUE “ALTERA A LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997,
QUE INSTITUI A LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 13ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de março de 2016
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de março de dois mil e dezesseis, reuniu-se a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 827, de 2015, do Sr. Dilceu Sperafico, que “altera a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências”, no
Anexo II, Plenário 08 da Câmara dos Deputados. Evandro Roman – Presidente; Evair de Melo – Vice-Presidente;
Nilson Leitão – Relator; César Halum, Jerônimo Goergen, Luiz Nishimori, Marcos Montes, Nilto Tatto, Padre João,
Professor Victório Galli, Raimundo Gomes de Matos e Zé Silva – Titulares; Alceu Moreira, Bruno Covas, Covatti Fi-
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lho, Edinho Bez, Luis Carlos Heinze e Tereza Cristina – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos
Henrique Gaguim e Raquel Muniz, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Adilton Sachetti, Alberto Filho, Carlos Melles, Daniel Almeida, Dilceu Sperafico, Domingos Sávio, Fabio Garcia, Giovani Cherini,
Heuler Cruvinel, Nilton Capixaba, Onyx Lorenzoni, Rogério Peninha Mendonça, Silas Brasileiro, Wellington Roberto e Zé Geraldo. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e
colocou à apreciação a Ata da 12ª reunião, realizada no dia 8 de março de 2016. O Deputado Nilto Tatto solicitou
a dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: Audiência Pública com o objetivo
de debater o Projeto de Lei nº 827, de 2015, e a proposta de Substitutivo do Relator, à luz das repercussões para
soberania alimentar do país, em atendimento ao Requerimento nº 14, de 2016, dos Deputados Padre João e Nilto
Tatto, com os seguintes convidados: Sra. Ângela Cordeiro, representante da Via Campesina; Sr. Reginaldo Minaré,
Consultor de Tecnologia da CNA; e Sr. Raul Osório Rosinha, Coordenador de Inovação em Negócio da Secretaria
de Negócios da EMBRAPA. O Deputado Nilto Tatto assumiu a Presidência, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e concedeu a palavra à Sra. Ângela Cordeiro e aos Srs. Reginaldo Minaré
e Raul Rosinha. Reassumiu a Presidência o Deputado Evandro Roman. Usaram da palavra os Deputados Padre
João e Alceu Moreira. O Presidente concedeu a palavra à Sra. Ângela Cordeiro e aos Srs. Reginaldo Minaré e Raul
Osório Rosinha para suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às
dezesseis horas e vinte e nove minutos. E, para constar, eu, Tiago Moreira da Fonseca, lavrei a presente Ata, que
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Evandro Roman, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E DEBATER OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICA,
BEM COMO PROPOR MEDIDAS TENDENTES A MINIMIZAR OS IMPACTOS DA ESCASSEZ DE ÁGUA NO BRASIL
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2015
Às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos do dia doze de agosto de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão Especial destinada a estudar e debater os efeitos da Crise Hídrica, bem como propor medidas tendentes
a minimizar os impactos da escassez de água no Brasil, no Anexo II, Plenário 14 da Câmara dos Deputados. Celso
Pansera – Presidente; Sarney Filho – Vice-Presidente; Givaldo Vieira – Relator; Adail Carneiro, Clarissa Garotinho,
Flávia Morais, Herculano Passos, Leopoldo Meyer, Luiz Lauro Filho, Odorico Monteiro, Raimundo Gomes de Matos,
Raquel Muniz e Vitor Valim – Titulares; Evair de Melo, Fausto Pinato, Jaime Martins, Laudivio Carvalho e Nelson
Marquezelli – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Jose Stédile e Weliton
Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre Serfiotis, Beto Rosado, Bilac Pinto, Caio Narcio, Felipe Maia, João Paulo Papa, Luciana Santos, Macedo, Marcelo Álvaro Antônio, Newton Cardoso
Jr, Nilto Tatto, Walney Rocha e Zé Silva. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 8ª reunião, realizada no dia 14 de julho de 2015. O Deputado Givaldo Vieira solicita a dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: ORDEM
DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 46/15 – do Sr. Givaldo Vieira – que “requer a realização de
Audiência Pública, no âmbito da Comissão Especial para estudar e debater os efeitos da crise hídrica, bem como
coletar subsídios para propor medidas tendentes a minimizar os efeitos da escassez de água no Brasil e solicita
que, na oportunidade, seja convidado Senhor Beni Lew, especialista em técnicas de reuso e dessalinização da
água em Israel”. NÃO DELIBERADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 47/15 – do Sr. Celso Pansera – que “requer a realização de Audiência Pública, para ouvir a Sra. Blanca Elena Jiménez Cisneros, Diretora da Divisão de Ciências da
Água e Secretária do Programa Hidrológico Internacional da UNESCO”. NÃO DELIBERADO. 3 – REQUERIMENTO
Nº 48/15 – do Sr. Nilto Tatto – que “requer seja ouvido em Reunião de Audiência Pública nesta Comissão Especial Representante do Ministério da Meio Ambiente para apresentar os resultados do Programa Água Doce de
dessalinização” NÃO DELIBERADO. E, para constar, eu, Tiago Moreira da Fonseca, lavrei a presente Ata, que por
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 1º Vice-Presidente, Deputado Newton Cardoso Júnior, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E DEBATER OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICA,
BEM COMO PROPOR MEDIDAS TENDENTES A MINIMIZAR OS IMPACTOS DA ESCASSEZ DE ÁGUA NO BRASIL
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de outubro de 2015
Às quinze horas e cinquenta e sete minutos do dia seis de outubro de dois mil e quinze, reuniu-se a Comissão Especial destinada a estudar e debater os efeitos da Crise Hídrica, bem como propor medidas tendentes a minimizar os impactos da escassez de água no Brasil, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos Deputados.
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Sarney Filho e Zé Silva – Vice-Presidentes; Givaldo Vieira – Relator; Caio Narcio, Leopoldo Meyer, Marcelo Álvaro
Antônio, Nilto Tatto, Raimundo Gomes de Matos e Vitor Valim – Titulares; Ana Perugini, Evair de Melo, Fausto
Pinato, Goulart, Jaime Martins, Laudivio Carvalho e Nelson Marquezelli – Suplentes. Compareceram também
os Deputados Carlos Henrique Gaguim e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Adail Carneiro, Alexandre Serfiotis, Beto Rosado, Clarissa Garotinho, Felipe Maia, Flávia Morais, Herculano Passos, João Paulo Papa, Luciana Santos, Luiz Lauro Filho, Newton Cardoso Jr, Odorico Monteiro, Raquel
Muniz e Walney Rocha. ABERTURA: Havendo número regimental, o Deputado Sarney Filho, 2º Vice-Presidente,
declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 9ª reunião, realizada no dia 12 de agosto de
2015. O Deputado Zé Silva solicitou a dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO
DIA: A – Deliberação de Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 46/15 – do Sr. Givaldo Vieira – que “requer
a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão Especial para estudar e debater os efeitos da crise hídrica, bem como coletar subsídios para propor medidas tendentes a minimizar os efeitos da escassez de
água no Brasil e solicita que, na oportunidade, seja convidado Senhor Beni Lew, especialista em técnicas de
reuso e dessalinização da água em Israel”. APROVADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 47/15 – do Sr. Celso Pansera
– que “requer a realização de Audiência Pública, para ouvir a Sra. Blanca Elena Jiménez Cisneros, Diretora da
Divisão de Ciências da Água e Secretária do Programa Hidrológico Internacional da UNESCO”. APROVADO. 3
– REQUERIMENTO Nº 48/15 – do Sr. Nilto Tatto – que “requer seja ouvido em Reunião de Audiência Pública
nesta Comissão Especial Representante do Ministério da Meio Ambiente para apresentar os resultados do Programa Água Doce de dessalinização” APROVADO. 4 – REQUERIMENTO Nº 49/15 – da Sra. Ana Perugini – que
“requer a realização de Mesa Redonda no Município de Campinas, Estado de São Paulo, para debater questões
relacionadas à outorga, bem como a crise hídrica do Sistema Cantareira”. APROVADO. 5 – REQUERIMENTO
Nº 50/15 – do Sr. Givaldo Vieira – que “requer a realização de Audiência Pública para debater a reaplicação de
tecnologias sociais de captação e o reuso de água, bem como coletar subsídios para propor medidas tendentes
a minimizar os efeitos da escassez de água no Brasil e solicita que, na oportunidade, seja convidada a Fundação Banco do Brasil”. O Deputado Zé Silva encaminhou a votação. APROVADO COM A INCLUSÃO DA CNA A
PEDIDO DO DEPUTADO ZÉ SILVA (SD/MG). 6 – REQUERIMENTO Nº 51/15 – do Sr. Caio Narcio – que “requer
a realização de Seminário no Instituto Hidroex em Frutal/MG, na Cidade das Águas, no dia 6 de novembro”
APROVADO. 7 – REQUERIMENTO Nº 52/15 – do Sr. Givaldo Vieira – que “requer a realização de Seminário, no
Estado do Espírito Santo, para estudar e debater os efeitos da crise hídrica no Sudeste Brasileiro”. APROVADO.
E, para constar, eu, Tiago Moreira da Fonseca, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 1º Vice-Presidente, Deputado Newton Cardoso Júnior, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E DEBATER OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICA,
BEM COMO PROPOR MEDIDAS TENDENTES A MINIMIZAR OS IMPACTOS DA ESCASSEZ DE ÁGUA NO BRASIL
55ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de março de 2016
Às onze horas e trinta e um minutos do dia três de março de dois mil e dezesseis, reuniu-se a Comissão
Especial destinada a estudar e debater os efeitos da Crise Hídrica, bem como propor medidas tendentes a minimizar os impactos da escassez de água no Brasil, no Anexo II, Plenário 08 da Câmara dos Deputados. Newton
Cardoso Jr, Sarney Filho e Zé Silva – Vice-Presidentes; Givaldo Vieira – Relator; Herculano Passos, Leopoldo Meyer,
Nilto Tatto, Odorico Monteiro, Raquel Muniz e Vitor Valim – Titulares; Evair de Melo, Goulart, Laudivio Carvalho
e Nelson Marquezelli – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado
Edson Moreira, Marcos Rotta, Tenente Lúcio e Valtenir Pereira, como não-membros. Deixaram de comparecer
os Deputados Alexandre Serfiotis, Beto Rosado, Caio Narcio, Clarissa Garotinho, Felipe Maia, Flávia Morais, João
Paulo Papa, Luciana Santos, Luiz Lauro Filho, Marcelo Álvaro Antônio, Raimundo Gomes de Matos e Walney Rocha. ABERTURA: Havendo número regimental, o Deputado Newton Cardoso Jr., 1º Vice-Presidente, declarou
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 10ª reunião, realizada no dia 6 de outubro de 2015. O Deputado Givaldo Vieira solicitou a dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: 1 –
Ofício 235/15, datado do dia 6/10/15, do Deputado Odorico Monteiro, justificando sua ausência na reunião na
citada data, em virtude de compromissos políticos assumidos no mesmo horário; 2 – Ofício nº 147/15, datado
do dia 8/10/15, do Deputado Adail Carneiro, justificando sua ausência na reunião do dia 6/10/15, por motivo de
saúde, conforme atestado médico; 3 – Ofício nº 457/15, datado do dia 27/10/15, do Deputado Maurício Quintella
Lessa, Líder do Partido da República – PR, informando que o Deputado Altineu Côrtes (PR/RJ) passa a integrar
esta Comissão Especial, na qualidade de suplente, a partir do dia 27/10/15; 4 – Ofício nº 77/15, datado do dia
15/12/15, solicitando que seja comunicado, em Reunião Ordinária, a realização do evento com o título: “Mesa
Redonda – Sistema Cantareira”, que ocorreu no dia 4/12/15, em São Paulo, na Câmara Municipal de Campinas,
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bem como divulgar o relatório da atividade em todos os espaços disponíveis na Casa; 5 – Ofício nº 303/15, datado do dia 15/12/15, do Deputado André Moura, Líder do PSC, informando que o Deputado Marcondes Gadelha
(PSC/PB) passa a integrar este colegiado, na qualidade de suplente, a partiir do dia 15/12/15. ORDEM DO DIA:
A – Deliberação de Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 53/15 – do Sr. Newton Cardoso Jr – que “solicita
realização de Audiência Pública para debater os efeitos da crise hídrica nas estâncias hidrominerais brasileiras,
bem como do anúncio do fim contrato entre as estatais CODEMIG, detentora das concessões das águas Araxá,
Lambari, Cambuquira e Caxambu, e a COPASA, que desde 2007, vinha explorando essas fontes por meio da
subsidiária Águas Minerais de Minas”. APROVADO; 2 – REQUERIMENTO Nº 54/15 – do Sr. Newton Cardoso
Jr – que “solicita realização de Audiência Pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia, para debater a
água e seu conceito como bem mineral”. APROVADO; 3 – REQUERIMENTO Nº 55/15 – do Sr. Newton Cardoso
Jr – que “solicita realização de Seminário para debater os efeitos da crise hídrica nas estâncias hidrominerais
brasileiras, bem como do anúncio do fim do contrato entre as estatais CODEMIG, detentora das concessões das
águas Araxá, Lambari, Cambuquira e Caxambu, e a COPASA, que desde 2007, vinha explorando essas fontes
por meio da subsidiária Águas Minerais de Minas, a ser realizado no próximo dia 11 de dezembro de 2015, no
Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais”. APROVADO; 4 – REQUERIMENTO Nº 56/16 –
do Sr. Givaldo Vieira – que “requer a realização de Audiência Pública para debater os impactos da Crise Hídrica
sobre a Agricultura Familiar no Estados do Espírito Santo e Minas Gerais e solicito que, na oportunidade, sejam
convidadas as representações que especifica”. APROVADO. E, para constar, eu, José Maria Aguiar de Castro,
Secretário-Executivo, substituto, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Newton Cardoso Júnior, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E APRESENTAR
PROPOSTAS DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIS E MILITARES
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
TERMO DE REUNIÃO
Em vinte e oito de junho de dois mil e dezesseis, deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares por falta de quórum.
Assinaram o livro de presença Delegado Edson Moreira – Presidente; Arnaldo Faria de Sá, Átila Lins, Carlos
Henrique Gaguim, Delegado Waldir, Laudivio Carvalho e Lincoln Portela E, para constar, eu, Vinícius Vieira Vasconcelos, Secretário-Executivo, lavrei o presente Termo.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 4567
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 13ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de junho de 2016
Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e um de junho de dois mil e dezesseis, reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4567, de 2016, do Senado Federal,
que “altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para facultar à Petrobras o direito de preferência
para atuar como operador e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados
para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção”, e apensados, no Anexo II, Plenário
01 da Câmara dos Deputados. Lelo Coimbra – Presidente; Max Filho e Jose Stédile – Vice-Presidentes; José
Carlos Aleluia – Relator; Aelton Freitas, Altineu Côrtes, Arthur Oliveira Maia, Bebeto, Beto Rosado, Fábio Ramalho, Hugo Leal, José Fogaça, Júlio Cesar, Jutahy Junior, Luis Tibé, Marcelo Squassoni, Otavio Leite, Ricardo
Izar, Walter Alves e Wilson Filho – Titulares; Alfredo Kaefer, Darcísio Perondi, Nelson Marquezelli, Nilson Pinto,
Rodrigo Maia e Sergio Souza – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim,
Evair de Melo, Julio Lopes, Paulo Freire, Tenente Lúcio e Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de
comparecer os Deputados Andre Moura, Átila Lins, Carlos Zarattini, Celso Jacob, Davidson Magalhães, Fernando Francischini, Henrique Fontana, Junior Marreca, Moema Gramacho e Weverton Rocha. ABERTURA:
Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação a
Ata da 12ª reunião, realizada no dia 07 de junho de 2016. Houve a leitura da ata pelo Deputado Max Filho, a
pedido do Deputado Glauber Braga, que também solicitou sua discussão. Contudo, o Presidente esclareceu
que a ata é um documento administrativo, sendo cabível somente retificá-la. Em votação, a Ata foi aprovada.
O Deputado Glauber Braga levantou questão de ordem, contestando a abertura da reunião, sob alegação
de que Questão de Ordem 152/16 diz não poder haver trabalho de comissão enquanto se alcança quórum
em sessão deliberativa do Plenário da Casa. Entretanto, o Presidente recusou a questão, partindo do pressuposto de que a reunião da Comissão não foi aberta às 11h, horário anteriormente marcado, por não haver se
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completado o quórum, e agora foi iniciada por ter sido alcançado. Assim, como o quórum no Plenário ainda
não foi atingido e, por conseguinte, a sessão não está aberta nem tampouco iniciou-se a Ordem do Dia, não
há óbice para o prosseguimento da reunião. O Deputado Glauber Braga declarou que recorrerá à CCJC. Em
seguida, a Deputada Moema Gramacho solicitou a realização de audiência pública para ouvir representante
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tendo em vista a aprovação do respectivo requerimento. Afirmou
o Presidente que foi realizado um conjunto de audiências e que, apesar de nem todos os convidados sugeridos em requerimentos aprovados terem sido ouvidos, inclusive os nomes que ele próprio sugeriu, esta
Presidência, em função do andamento dos trabalhos e do exaustivo debate já ocorrido, decidiu oferecer o
Relatório para submetê-lo à apreciação e voto. A Deputada Moema Gramacho registrou sua discordância
com essa posição adotada pelo Presidente. ORDEM DO DIA: A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 1 – PROJETO DE LEI Nº 4.567/16 – do Senado Federal – José Serra – (PLS 131/2015) – que
“altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para facultar à Petrobras o direito de preferência para
atuar como operador e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados para
exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção”. (Apensado: PL 4973/2013 (Apensados: PL
6726/2013 e PL 600/2015)) RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e pela adequação financeira e orçamentária do PL 4567/16, e do PL 4973/13,
do PL 6726/13 e do PL 600/15, apensados; e, no mérito, pela aprovação do PL 4567/16 e, pela rejeição do PL
6726/2013, do PL 600/2015, e do PL 4973/2013, apensados. Dando prosseguimento e iniciada a Ordem do
Dia, o Presidente anunciou o requerimento sobre a mesa de retirada de pauta, do Deputado Davidson Magalhães. Encaminhou favoravelmente o autor e, contrário, o Deputado Alfredo Kaefer. Em seguida, o Deputado
Glauber Braga levantou questão de ordem, a fim de que fosse aberto novo painel, tendo em vista decisão
do Presidente da Casa, naquele momento, em Plenário, determinando tal procedimento. O Presidente esclareceu não haver impedimento regimental para o andamento da reunião, conforme orientação dada pelo
Secretário-Geral da Mesa por intermédio do Diretor do Departamento de Comissões. O Deputado Glauber
Braga afirmou que recorrerá à CCJC. Ato contínuo, o Deputado Darcisio Perondi reforçou o entendimento
de que poderia dar continuidade à reunião, citando decisão da Questão de Ordem 213/2012. O Presidente
submeteu o requerimento de retirada à votação nominal de ofício. Orientaram suas bancadas – PMDB: não;
PT: sim; PSDB: não; DEM: não; PSL: não; PSOL: sim. Diante da nítida falta de quórum para a votação, o Presidente interrompeu a votação e decidiu encerrar a reunião. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
o Presidente convocou reunião ordinária para o dia 28 de junho de 2016, e encerrou os trabalhos às quinze
horas e onze minutos. E, para constar, eu, Andrea Christina de Souza Barcelos Menezes, lavrei a presente
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Lelo Coimbra, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.

DESIGNAÇÕES
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Rogério Peninha Mendonça
PROJETO DE LEI Nº 3.133/15 – Da Sra. Margarida Salomão – que “altera o § 5º do art. 32 da Lei nº 12.485,
de 12 de setembro de 2011, e o art. 18 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, para permitir a veiculação
de publicidade comercial local pelas emissoras comunitárias”.
Sala da Comissão, em 28 de junho de 2016. – Alexandre Leite, Presidente.
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, as seguintes designações de relatoria:
À Deputada Erika Kokay
PROJETO DE LEI Nº 1.227/15 – Da Sra. Iracema Portella – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a acessibilidade ao sistema escolar das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”.
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À Deputada Luizianne Lins
PROJETO DE LEI Nº 5.562/16 – Do Sr. Professor Sérgio de Oliveira – que “obriga as empresas prestadoras do serviço de telefonia a cadastrarem pessoa indicada pelo deficiente auditivo, surdo-mudo ou visual para
fins de representação ou teleatendimento”.
Ao Deputado Otavio Leite
PROJETO DE LEI Nº 5.547/16 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “acrescenta art. 29-A à Lei nº 13.146, de
6 de julho de 2015, para incluir cotas destinadas a pessoas com deficiência no acesso a vagas da rede federal
de ensino, em especial para a educação superior pública federal, nos termos em que especifica”.
Ao Deputado Pepe Vargas
PROJETO DE LEI Nº 4.056/15 – Da Sra. Moema Gramacho – que “dispõe sobre a colocação de brinquedos para portadores de necessidades especiais em parques, praças e outras localidades públicas que são destinados à pratica de esporte e lazer”.
Ao Deputado Remídio Monai
PROJETO DE LEI Nº 5.541/16 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas fornecedoras de seguros de informar ao consumidor o motivo da recusa na contratação do seguro”.
Ao Deputado Roberto Alves
PROJETO DE LEI Nº 5.543/16 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “acrescenta artigo à 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 sobre a Semana de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho e no Emprego”.
Ao Deputado Silas Freire
PROJETO DE LEI Nº 5.545/16 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “dispõe sobre conteúdos relacionados
a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida nas programações veiculadas pela EBC – Empresa Brasil de Comunicação”.
Sala da Comissão, em 28 de junho de 2016. – Professor Victório Galli, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, as seguintes designações de relatoria:
Ao Deputado Covatti Filho
PROJETO DE LEI Nº 5.565/16 – Do Sr. Washington Reis – que “dispõe sobre as competências do Inmetro
para regular e fiscalizar os instrumentos e meios de medição utilizados por aplicativos de celular utilizados nos
meios de transportes, como Uber e similares”.
Ao Deputado Helder Salomão
PROJETO DE LEI Nº 4.555/16 – Do Sr. Elizeu Dionizio – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar
em bancas de revistas ou estabelecimentos similares, em local visível, placa contendo o Art. 78 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA)”.
À Deputada Josi Nunes
PROJETO DE LEI Nº 5.235/16 – Do Sr. Dr. João – que “proíbe os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, lanchonetes e afins de comercialização de alimentos prontos para consumo a cobrança da embalagem para o transporte dos alimentos remanescente dos pratos requeridos pelos consumidores”.
PROJETO DE LEI Nº 5.619/16 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “dispõe sobre a proibição de cobrança, por
parte de estabelecimentos de comércio alimentar, de taxas para divisão de porções, e dá outras providências”.
À Deputada Keiko Ota
PROJETO DE LEI Nº 5.582/16 – Do Sr. Silas Freire – que “disciplina a comercialização de spray de pimenta e dá providências correlatas”.
Ao Deputado Marinaldo Rosendo
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”.
Ao Deputado Mauro Pereira
PROJETO DE LEI Nº 5.595/16 – Do Sr. Renato Molling – que “altera os arts. 157 e 158 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”, para fins de reduzir o prazo de encerramento do procedimento da falência”
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Ao Deputado Renato Molling
PROJETO DE LEI Nº 5.557/16 – Do Sr. Nilson Leitão – que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
que dispõe sobre os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e dá outras providências”.
Sala da Comissão, em 28 de junho de 2016. – Deputado Laércio Oliveira, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Designo relator da seguinte proposição o senhor Deputado Heuler Cruvinel.
PL 2.592/2015 – Do Sr. Rogério Rosso – que “Dispõe sobre o aumento de pena dos crimes de parcelamento irregular de terras da União, sua qualificação quando praticados por agente público, alterando a Lei nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979, que “dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências”,
e estabelece normas sobre o processo administrativo de desocupação de Terras da União em áreas urbanas
em que há edificação ou obras em andamento. “
Em 28 de junho de 2016. – Deputado Jaime Martins, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Designo relator da seguinte proposição o senhor Deputado Caetano.
PL 3.372/1997 – Da Sra. Marinha Raupp – que “Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência física e aos idosos no sistema de transporte público coletivo intermunicipal. Apensados os PL-1970/2003,
PL-3802/2004 (PL-2252/2007 (PL-5309/2009 (PL-5466/2009), PL-3559/2015)), PL-4229/2008”.
Em 28 de junho de 2016. – Deputado Jaime Martins, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Designo relator da seguinte proposição o senhor Deputado Nilto Tatto.
PL 5.540/2016 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “Acrescenta dispositivo na Lei nº. 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. “
Em 28 de junho de 2016. – Deputado Jaime Martins, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Designo relator da seguinte proposição a senhora Deputada Moema Gramacho.
PL 1.697/2015 – Do Sr. Caio Narcio – que “Estabelece isenção de Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza para empresas de transporte público urbano intramunicipal que ofereçam transporte
gratuito aos estudantes dos ensinos fundamental e médio. “
Em 28 de junho de 2016. – Deputado Jaime Martins, Presidente.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Designo relator da seguinte proposição o senhor Deputado Silvio Torres.
PL 3.245/2008 – Da Comissão de Legislação Participativa – que “Acrescenta artigo à Lei nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Apensados os PL-3847/2008 (PL-644/2011,
PL-3249/2015), PL-4840/2009 (PL-3419/2012 (PL-2338/2015 (PL-2375/2015))), PL-5584/2016”.
Em 28 de junho de 2016. – Deputado Jaime Martins, Presidente.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Designo relator da seguinte proposição o senhor Deputado João Paulo Papa.
PL 3.596/2015 – Do Sr. César Halum – que “Altera a Lei nº 11.445/07, que Estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico, para estabelecer normas gerais relativas à cobrança de tarifas de esgoto sanitário
pelas prestadoras “
Em 28 de junho de 2016. – Deputado Jaime Martins, Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Aliel Machado
PROJETO DE LEI Nº 104/15 – Do Sr. Alceu Moreira – que “proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis
nas salas de aula dos estabelecimentos de educação básica e superior”. (Apensado: PL 1871/2015)
Ao Deputado Arnaldo Faria de Sá
PROJETO DE LEI Nº 20/15 – Do Sr. Otavio Leite – que “considera como despesa classificável nos preceitos do art. 212 da Constituição Federal os gastos com apoio a programas de inserção do escotismo na rede
regular de ensino”.
Ao Deputado Átila Lins
PROJETO DE LEI Nº 5.057/16 – Do Senado Federal – Omar Aziz – (PLS 566/2015) – que “altera a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir a possibilidade
de matrícula em escola pública, sem apresentação de certidão de nascimento”.
Ao Deputado Beto Rosado
PROJETO DE LEI Nº 2.699/11 – Da Sra. Sandra Rosado – que “altera o parágrafo único do art. 56 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; e os incisos II
e III do art. 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa normas de organização e funcionamento
do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências; para tratar do processo de
escolha dos dirigentes universitários”. (Apensado: PL 4104/2012)
PROJETO DE LEI Nº 3.740/15 – Do Sr. Guilherme Mussi – que “reconhece a denominação dos cursos de
Agronomia ou de Engenharia Agronômica segundo a tradição da instituição de ensino”.
À Deputada Brunny
PROJETO DE LEI Nº 4.989/16 – Do Sr. Milton Monti – que “denomina Campus Lodovico Trevisan, o Campus de Piracicaba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)”.
Ao Deputado Celso Jacob
REPRESENTAÇÃO Nº 30/14 – Do Jailson Barbosa Coelho – que “solicitação de numeração e publicação
para a representação, de autoria do Senhor Vereador Jailson Barboza Coelho, que, nos termos que especifica,
requer que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados investigue a situação educacional no município de ltaguaí, estado do Rio de Janeiro”.
Ao Deputado Damião Feliciano
PROJETO DE LEI Nº 1.595/15 – Da Sra. Eliziane Gama – que “altera o art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de
7 de abril de 1976, para dispor sobre a destinação de veículos de transporte coletivo de passageiros objeto de
pena de perdimento”.
PROJETO DE LEI Nº 4.362/16 – Do Sr. Weverton Rocha – que “dispõe sobre benefícios na área do imposto de renda concedidos em operações de apoio a programas de erradicação do analfabetismo”
Ao Deputado Daniel Vilela
PROJETO DE LEI Nº 7.029/13 – Do Sr. Alessandro Molon – que “altera redação do art. 6º e art. 10 da Lei
11.494, de 20 de junho de 2007, e seus respectivos parágrafos, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e dá outras
providências”.

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 29

239

Ao Deputado Danilo Cabral
PROJETO DE LEI Nº 3.692/15 – Do Sr. Marcelo Álvaro Antônio – que “fica criado o “Programa Nacional
da Cultura de Paz no Trânsito” e o “Prêmio Nacional da Cultura de Paz no Trânsito” e dá outras providências.””
Ao Deputado Diego Garcia
PROJETO DE LEI Nº 2.040/11 – Do Senado Federal – Cristovam Buarque – (PLS 14/2007) – que “acrescenta art. 26-B à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
estabelecer condições de oferta de ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), em todas as etapas e modalidades da educação básica”. (Apensados: PL 185/2015 e PL 3641/2015)
Ao Deputado Dr. Jorge Silva
PROJETO DE LEI Nº 3.103/15 – Do Sr. Silas Brasileiro – que “dispõe sobre a fixação obrigatória dos telefones úteis e de emergência de sua respectiva jurisdição, estadual, distrital ou municipal, nas instalações de
acesso comum dos estabelecimentos de ensino médio, de educação profissional técnica de nível médio, de
educação técnica e de educação superior”.
Ao Deputado Glauber Braga
PROJETO DE LEI Nº 3.961/04 – Do Senado Federal – Eduardo Azeredo – (PLS 287/2003) – que “permite a
utilização dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de parcelas de anuidade escolar do trabalhador ou de seus filhos dependentes, de até 24 (vinte e quatro) anos de idade”. (Apensados: PL 2752/2003 (Apensados: PL 2979/2004 e PL 2765/2003 (Apensados: PL 3286/2004 e PL 4050/2012)), PL
4454/2004, PL 4897/2005, PL 5371/2005, PL 6382/2005, PL 6436/2005, PL 6580/2006, PL 6961/2006, PL 7312/2006,
PL 7595/2006, PL 110/2007, PL 253/2007, PL 1447/2007 (Apensado: PL 1816/2015), PL 7010/2010, PL 912/2011,
PL 1987/2011, PL 2422/2011, PL 7877/2014, PL 1204/2015, PL 1986/2015, PL 3706/2015 e PL 4935/2016)
À Deputada Josi Nunes
PROJETO DE LEI Nº 2.509/15 – Do Sr. Carlos Manato – que “altera o § 1º do Art. 2º da Lei nº 8.907, de
06 de julho de 1994, que “Determina que o modelo de fardamento escolar adotado nas escolas públicas e privadas não possa ser alterado antes de transcorrido cinco anos”, para obrigar a inscrição do tipo sanguíneo e o
fator RH nos uniformes escolares”.
Ao Deputado Lobbe Neto
PROJETO DE LEI Nº 933/15 – Do Sr. Rômulo Gouveia – que “acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, dispondo sobre o acesso à educação infantil e ao primeiro ano do ensino fundamental”.
À Deputada Mariana Carvalho
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 380/16 – Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional – (MSC 448/2015) – que “aprova o texto do Acordo de Cooperação entre a República Federativa do
Brasil e a República da Angola no Domínio da Educação Não-Superior e Formação, assinado em Brasília, em
23 de junho de 2010”.
Ao Deputado Marx Beltrão
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 23/15 – Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 353/2014) – que “aprova o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Macedônia, assinado em Brasília, em 22 de abril de 2013”.
Ao Deputado Moses Rodrigues
PROJETO DE LEI Nº 2.156/15 – Do Sr. Marcelo Belinati – que “altera o art. 13 da Lei nº 9.795, de 27 de
abril de 1999, para incluir os parágrafos 2º e 3º, instituindo aulas itinerantes de educação para o uso sustentável de recursos hídricos e energéticos”.
Ao Deputado Onyx Lorenzoni
PROJETO DE LEI Nº 3.673/15 – Do Sr. Fábio Mitidieri – que “dispõe sobre o peso da mochila e similares
a ser transportado pelo estudante”. (Apensado: PL 5241/2016)
Ao Deputado Pedro Cunha Lima
PROJETO DE LEI Nº 6.346/13 – Do Sr. Francisco Praciano – que “altera a Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação
no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, para estabelecer que
parte dos recursos destinados para a área de educação, pela referida Lei, sejam utilizados, por todos os entes
da Federação, no pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério das redes públicas de educação e na capacitação desses profissionais”. (Apensados: PL 6793/2013
e PL 7978/2014)
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Ao Deputado Pedro Fernandes
PROJETO DE LEI Nº 1.733/15 – Do Sr. Luciano Ducci – que “altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999,
para assegurar atenção às mudanças do clima e à proteção da biodiversidade na Política Nacional de Educação Ambiental”.
À Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende
PROJETO DE LEI Nº 5.374/16 – Do Sr. Eduardo Barbosa – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, de forma a inserir o inciso XIII no art. 3º e modificar o art. 37, caput, e o art. 58, § 3º”.
Ao Deputado Rafael Motta
PROJETO DE LEI Nº 5.228/16 – Do Sr. Alfredo Nascimento – que “dispõe sobre a concessão de bolsas
de estudo para estudantes de cursos de idiomas e de informática”.
Ao Deputado Rogério Marinho
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 379/16 – Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional – (MSC 447/2015) – que “aprova o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Federação de São Cristóvão e Névis, assinado em Brasília, em
26 de abril de 2010”.
Ao Deputado Waldenor Pereira
PROJETO DE LEI Nº 3.953/15 – Do Sr. Marcelo Belinati – que “acrescenta o inciso VIII no art. 24 do Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei das diretrizes e bases da educação nacional), para determinar que as aulas
de educação básica, nos ensinos fundamental e médio, deverão ter seu início no mínimo ás 9:00h (nove horas)”.
Ao Deputado Wilson Filho
PROJETO DE LEI Nº 2.936/15 – Do Sr. João Rodrigues – que “altera a Lei no 5.700, de 1o de setembro de
1971, para determinar a obrigatoriedade do ensino dos Símbolos Nacionais e dá outras providências”.
PROJETO DE LEI Nº 3.471/15 – Do Sr. Helder Salomão – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 – LDB, para determinar que a carga horária semanal mínima para as disciplinas do ensino médio deverá ser de dois tempos de aula”.
Sala da Comissão, em 28 de junho de 2016. – Arnaldo Faria de Sá, Presidente.
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, as seguintes designação de relatoria:
Ao Deputado Beto Salame
PROJETO DE LEI Nº 5.450/16 – Do Sr. Francisco Chapadinha – que “institui o Fundo Nacional de Apoio
à Região de Alter do Chão – FUNALTER, no Estado do Pará, e dá outras providências”
Ao Deputado Marcos Abrão
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 350/16 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “susta o “Decreto de
29 de abril de 2016, que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Pequizal do Naruvôtu, localizada nos Municípios de Canarana e Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso”
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 354/16 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “susta o “Decreto de
04 de abril de 2016, que Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Cachoeira Seca, localizada
nos Municípios de Altamira, Placas e Uruará, Estado do Pará”
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 355/16 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “susta o “Decreto de
1º de abril de 2016, que declara de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis rurais abrangidos
pelo território quilombola Monge Belo, localizados nos Municípios de Anajatuba e Itapecuru Mirim, Estado do
Maranhão”
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 360/16 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “susta o “Decreto de
1º de abril de 2016, que declara de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis rurais abrangidos
pelo território quilombola Gurupá, localizados no Município de Cachoeira do Arari, Estado do Pará”
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 364/16 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “susta o “Decreto de
1º de abril de 2016, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Marfim e Maratoan, situado no Município de Lago Verde, Estado do Maranhão””.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 367/16 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “susta o “Decreto de
1º de abril de 2016, que Declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Bela Vista, situado no Município de Jacundá, Estado do Pará””.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 369/16 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “susta o “Decreto de
1º de abril de 2016, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Vera Cruz/Primavera, situado no Município de Carmolândia, Estado de Tocantins””.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 370/16 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “susta o “Decreto de
1º de abril de 2016, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Caldeirão, Data São Gonçalo, situado no Município de Chapadinha, Estado do Maranhão””.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 378/16 – Do Sr. Jerônimo Goergen – que “susta o “Decreto de
1º de abril de 2016, que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Padre Cicero/Conquista, situado no Município de Açailândia, Estado do Maranhão”
Ao Deputado Zeca Cavalcanti
PROJETO DE LEI Nº 5.381/16 – Do Sr. Wilson Filho – que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Cabedelo, Estado da Paraíba”.
Sala da Comissão, em 28 de junho de 2016. – Marcos Abrão, Presidente.
COMISSÃO DE TURISMO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) de relatoria:
Ao Deputado Fabio Garcia
PROJETO DE LEI Nº 2.867/04 – Do Sr. Ronaldo Vasconcellos – que “dispõe sobre a constituição de Condomínios Hoteleiros”. (Apensados: PL 4420/2008 e PL 4943/2009)
Ao Deputado Herculano Passos
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 287/16 – Do Sr. Fernando Jordão – que “altera os critérios de
distribuição do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, para destinar parcela dos recursos a municípios
considerados turísticos em temporadas específicas”.
Sala da Comissão, em 28 de junho de 2016. – Herculano Passos, Presidente.

PARECERES
DESPACHO DO PRESIDENTE
PUBLICAÇÃO DE PARECER DE COMISSÃO
PL 4670-A/2009 CTASP
PL 7443-A/2010 CTASP
PL 6093-A/2013 CTASP
PL 7710-A/2014 CTASP
PL 793-A/2015 CTASP
PL 2322-A/2015 CTASP
PRESIDÊNCIA/SGM
Publique-se.
Em 28-06-16. – Waldir Maranhão, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 4.670-A, DE 2009
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)
Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; tendo parecer da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação, com substitutivo (relator:
DEP. DANIEL ALMEIDA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 4.670, de 2009, pretende alterar os arts. 2º e 68 da Lei nº 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, para assegurar que:
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I – nos processos administrativos seja conferido tratamento idêntico a pessoas físicas ou instituições
que se encontrem em situações jurídicas iguais;
II – quando os atos administrativos forem praticados em desconformidade com os critérios previstos
na lei, os agentes públicos responsáveis responderão pelos efeitos deles decorrentes.
Nas duas legislaturas anteriores a proposição recebeu pareceres favoráveis dos ilustres relatores designados nesta Comissão, Deputada Gorete Pereira e Deputado Sebastião Bala Rocha, os quais não chegaram a
ser apreciados. Ao término das legislaturas o projeto foi arquivado, tendo sido desarquivado mediante requerimento do autor.
Cabe-nos, nesta oportunidade, oferecer parecer à matéria, abordando seu mérito. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deverá posteriormente examinar a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa da proposição, conforme despacho da Mesa Diretora.
Não foram oferecidas emendas ao projeto nos prazos abertos por esta Comissão, em cumprimento às
normas regimentais.
II – Voto do Relator
A análise inicial da matéria feita pela Deputada Gorete Pereira apresentou forte argumentação técnica
em favor da proposição, que foi seguida na íntegra pelo Deputado Sebastião Bala Rocha. Com o mesmo entendimento sobre o tema e, ademais, considerando que os dispositivos legais em questão não foram alterados
desde a apresentação do projeto, adotamos, a seguir, os termos dos pareceres dos relatores que nos antecederam neste colegiado.
O princípio da isonomia deve ser aplicado nos processos administrativos por força, em primeiro lugar,
dos seguintes mandamentos constitucionais:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
.............”
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
..............”
O tratamento isonômico dos administrados também decorre dos princípios enunciados na própria Lei
nº 9.784, de 1999:
“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
..............”
Embora o objetivo principal da proposição já seja assegurado pela Constituição e pela legislação infraconstitucional, julgamos conveniente o acréscimo à lei de dispositivo que expressamente determine a aplicação de critérios uniformes em situações jurídicas idênticas.
Quanto à responsabilização de servidores que descumprirem essa e as demais regras pertinentes ao
processo administrativo, entendemos que a matéria já é disciplinada pelo Capítulo IV do Título IV da Lei nº
8.112/1990 (estatuto dos servidores públicos federais), que trata da responsabilidade do servidor pelo exercício irregular de suas funções. Cabe também lembrar que, de acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição
Federal, e com o art. 122, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Nesse aspecto, portanto, a matéria já se encontra suficientemente
regulada.
Em razão do exposto, nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.670, de 2009, na forma do substitutivo anexo.
Sala da Comissão, em 24 de novembro de 2015. – Deputado Daniel Almeida, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI No 4.670, DE 2009
Altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso XIV:
“Art. 2º ......................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XIV – igualdade de tratamento aos administrados, mediante a aplicação de critérios uniformes na
apreciação de situações jurídicas idênticas.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 24 de novembro de 2015. – Deputado Daniel Almeida, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto de Lei nº 4.670/2009, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Daniel Almeida.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Wolney Queiroz – Presidente, Orlando Silva, André Figueiredo e Luiz Carlos Busato – Vice-Presidentes, Augusto Coutinho, Bebeto, Benjamin Maranhão, Daniel Almeida,
Erika Kokay, Flávia Morais, Geovania de Sá, Gorete Pereira, Jozi Araújo, Roberto de Lucena, Rôney Nemer, Vicentinho, Ademir Camilo, Cabo Sabino, Capitão Augusto, Fábio Sousa, Lelo Coimbra, Leonardo Monteiro, Maria
Helena, Vitor Valim e Walney Rocha.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CTASP
PROJETO DE LEI No 4.670, DE 2009
Altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso XIV:
“Art. 2º ......................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XIV – igualdade de tratamento aos administrados, mediante a aplicação de critérios uniformes na
apreciação de situações jurídicas idênticas.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 7.443-A, DE 2010
(Do Senado Federal)
PLS nº 471/2009
Ofício (SF) nº 1.004/2010
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;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação
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deste e dos de nºs 7658/10, 7037/10, 4891/12 e 2852/15, apensados, com substitutivo (relator: DEP. WALNEY ROCHA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APENSE A ESTE O PL-7037/2010.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
Encontra-se em exame proposição aprovada pelo Senado Federal que acrescenta parágrafos ao art. 457
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, tipificando como crime de apropriação indébita a conduta do empregador de reter a gorjeta devida ao seu empregado. Além disso, obriga a devolução do valor retido no prazo
máximo de quarenta e oito horas, com acréscimo de cinquenta por cento.
Estão apensadas ao projeto principal as seguintes propostas:
1) Projeto de Lei nº 7.037, de 2010, do Deputado Íris Simões, que dispõe sobre a cobrança de gorjeta
pelos restaurantes, bares e similares, determinando o rateio do adicional de dez por cento entre os
garçons do mesmo turno e desvinculando a gorjeta da incidência da base de cálculo para contribuição de qualquer espécie;
2) Projeto de Lei nº 7.658, de 2010, do Deputado Celso Russomanno, que dispõe sobre o pagamento
de gorjetas, não obrigatório, em restaurantes e similares, determinando que o pagamento das gorjetas
será feito diretamente aos trabalhadores e permitindo aos empregadores descontar o valor relativo
às taxas administrativas das operações, quando for utilizado meio eletrônico para o pagamento da
despesa. Prevê, ainda, o pagamento de multa administrativa graduada pelo porte econômico das
empresas, em caso de infração aos dispositivos estabelecidos na proposição;
3) Projeto de Lei nº 4.891, de 2012, do Deputado Walter Ihoshi, que disciplina o pagamento de adicional sobre as despesas, ou gorjetas, em restaurantes, bares, hotéis, motéis e estabelecimentos similares e
altera a CLT e a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, sobre a organização da Seguridade Social, para
adaptá-las aos termos do projeto;
4) Projeto de Lei nº 2.852, de 2015, do Deputado Augusto Carvalho, que disciplina a cobrança adicional de 10% (dez por cento) sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares, facultando a cobrança de taxa adicional de dez por cento sobre as despesas realizadas e determinando a divisão do rateio em conformidade com o que for definido em acordo
ou convenção coletiva de trabalho. Determina, ainda, que esse adicional não servirá de base de
cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Por fim, permite a constituição de comissão de empregados para fiscalizar a cobrança
e a distribuição do adicional.
Em conformidade com despacho proferido pela Mesa Diretora, os projetos foram distribuídos às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP, para exame do mérito, e de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, para análise do mérito e da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A discussão acerca da destinação dada às gorjetas recebidas pelos garçons em restaurantes, bares e estabelecimentos similares tem sido recorrente na doutrina e na jurisprudência brasileiras. Isso porque são inúmeras as denúncias sobre a cobrança de gorjeta pelos donos dos estabelecimentos sem que haja o repasse
do valor aos empregados.
Ocorre que o art. 457 da CLT determina que a gorjeta integra a remuneração para todos os efeitos
legais. Nesse contexto, a sua retenção indevida corresponde, em última instância, à apropriação de verba
salarial, estando, dessa forma, mais do que justificadas as iniciativas tomadas pelos ilustres autores dos projetos em análise.
Diante da controvérsia, a questão tem sido frequentemente levada aos tribunais, com o ingresso de ações
na Justiça do Trabalho por parte dos empregados que sofrem essa retenção.
Como consequência, a jurisprudência dos tribunais trabalhistas tem considerado, unanimemente, que a
retenção de gorjeta pelo empregador é indevida por constituir violação ao princípio da intangibilidade salarial.
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E mais. Os tribunais têm decidido que a retenção da gorjeta não é aceita nem mesmo quando essa hipótese é
disciplinada em negociação coletiva, uma vez que, por integrar a remuneração, ela é tida como norma cogente
e, portanto, indisponível pela vontade das partes.
A procura por uma solução judicial para o caso se deve à ausência de um dispositivo legal que torne expressa
a obrigação de o empregador repassar o valor das gorjetas ao seu destinatário por direito, no caso, o empregado.
Assim, mostra-se muito acertada a iniciativa dos nobres Parlamentares que trouxeram à apreciação desta Casa Legislativa as propostas que visam a disciplinar o pagamento da gorjeta e impedir a retenção indevida
de verba salarial em detrimento dos empregados.
De fato, a gorjeta é um direito que já está incorporado ao nosso ordenamento jurídico há tempos, não
se justificando que propostas com tão grande apelo social tramitem há tantos anos nesta Comissão sem que
sejam devidamente apreciadas.
Cabe ressaltar que, em análise anterior, o relator então designado para apreciar a matéria, o Deputado
Vilalba, sugeriu a aprovação das propostas na forma de um substitutivo, que englobou vários aspectos importantes de todos os apensados, o qual, todavia, não chegou a ser apreciado por esta Comissão.
Entendemos, contudo, que o nobre Deputado Vilalba conseguiu, com muita propriedade, sintetizar o
escopo de todos os projetos na minuta de substitutivo, motivo pelo qual pedimos vênia para incorporar o seu
texto ao nosso relatório.
Diante do exposto, somos pela aprovação dos Projetos de Lei nº 7.443, nº 7.037 e nº 7.658, todos de
2010; do Projeto de Lei nº 4.891, de 2012; e do Projeto de Lei nº 2.852, de 2015, na forma do Substitutivo anexo.
Sala da Comissão, em 18 de maio de 2016. – Deputado Walney Rocha, Relator.
SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI Nº 7.443, DE 2010;
Nº 7.037, DE 2010; Nº 7.658, DE 2010; Nº 4.891, DE 2012; E Nº 2.852, DE 2015
Acrescenta parágrafos ao art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para disciplinar
a forma de repasse da gorjeta, bem como as penas aplicáveis pela sua retenção.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 457. .................................................................................................................................................................................‘
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º As formas e critérios de repasse da gorjeta, bem como o percentual de retenção para pagamento
de encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas sobre ela incidentes, serão definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
§ 5º Na ausência de convenção ou acordo coletivo de trabalho definindo as formas e critérios de
repasse da gorjeta, a assembleia geral do sindicato profissional, especificamente convocada para
essa finalidade, definirá esses critérios.
§ 6º O empregador que não repassar ao empregado a gorjeta incorrerá no crime de apropriação indébita previsto no Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
§ 7º A inobservância do repasse da gorjeta na forma prevista no § 4º deste artigo sujeitará o empregador ao pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor devido, a
favor do empregado.
§ 8º O pagamento do valor correspondente à gorjeta, acrescido da multa de 50% (cinquenta por
cento), pelo empregador, extingue a punibilidade do crime de apropriação indébita, previsto no §
6º deste artigo.
§ 9º A gorjeta não integra a receita bruta das microempresas e das empresas de pequeno porte para
os efeitos do art. 3º da Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 18 de maio de 2016. – Deputado Walney Rocha, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 7.443/2010 e 7658/2010, 7037/2010, 4891/2012 e
2852/2015, apensados, com substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Walney Rocha. O Deputado Laercio Oliveira apresentou voto em separado.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Wolney Queiroz – Presidente, Orlando Silva, André Figueiredo e Luiz Carlos Busato – Vice-Presidentes, Augusto Coutinho, Bebeto, Benjamin Maranhão, Daniel Almeida,
Erika Kokay, Flávia Morais, Geovania de Sá, Gorete Pereira, Jozi Araújo, Roberto de Lucena, Rôney Nemer, Vicentinho, Ademir Camilo, Cabo Sabino, Capitão Augusto, Fábio Sousa, Lelo Coimbra, Leonardo Monteiro, Maria
Helena, Vitor Valim e Walney Rocha.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CTASP
PROJETOS DE LEI NºS 7.443, DE 2010; 7.037, DE 2010; 7.658, DE 2010; 4.891, DE 2012 E 2.852, DE 2015
Acrescenta parágrafos ao art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para disciplinar
a forma de repasse da gorjeta, bem como as penas aplicáveis pela sua retenção.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 457. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º As formas e critérios de repasse da gorjeta, bem como o percentual de retenção para pagamento
de encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas sobre ela incidentes, serão definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
§ 5º Na ausência de convenção ou acordo coletivo de trabalho definindo as formas e critérios de
repasse da gorjeta, a assembleia geral do sindicato profissional, especificamente convocada para
essa finalidade, definirá esses critérios.
§ 6º O empregador que não repassar ao empregado a gorjeta incorrerá no crime de apropriação indébita previsto no Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
§ 7º A inobservância do repasse da gorjeta na forma prevista no § 4º deste artigo sujeitará o empregador ao pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor devido, a
favor do empregado.
§ 8º O pagamento do valor correspondente à gorjeta, acrescido da multa de 50% (cinquenta por
cento), pelo empregador, extingue a punibilidade do crime de apropriação indébita, previsto no §
6º deste artigo.
§ 9º A gorjeta não integra a receita bruta das microempresas e das empresas de pequeno porte para
os efeitos do art. 3º da Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO LAÉRCIO OLIVEIRA
I – Relatório
Vem a esta Comissão para exame o Projeto de Lei nº 7.443, de 2010, em caráter terminativo, de autoria
do Senado Federal (Senador José Sarney). De acordo com a proposta, será dado novo tratamento à remuneração sob a modalidade de gorjeta.
À proposição foram apensados os Projetos de Lei nºs 7.037 e 7.658, ambos de 2010. O primeiro projeto
apensado é de autoria do Deputado Íris Simões e determina a distribuição do adicional de 10% sobre o valor
da conta devida pelo cliente em rateio com os garçons que trabalhem no mesmo turno. Prevê ainda que o que
for cobrado a título de gorjeta não constitui base de cálculo para contribuição de qualquer espécie.
O outro apensado, Projeto de Lei nº 7.658, de 2010, de autoria do Deputado Celso Russomanno, regulamenta a matéria determinando o pagamento das gorjetas diretamente aos trabalhadores e, nas hipóteses de
utilização de meios de pagamento eletrônico, os empregadores poderiam descontar as taxas administrativas
das operações. Propõe também, pela infração aos dispositivos do projeto, multa administrativa graduada pelo
porte econômico das empresas.
É o relatório.
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II – Voto
Na forma do disposto no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, conforme art. 32, XII, “a”, cabe a
esta Comissão Permanente a análise de matéria trabalhista, seja urbana, seja rural, no que tange o seu mérito.
Sendo assim, passamos ao parecer tratando dos juízos de conveniência e oportunidade da proposição.
Apesar de louvável iniciativa, temos que deixar de lado o clamor e analisar a real projeção social que será
implicada pelas medidas. Em um primeiro plano, argumentamos que tipificar conduta que já está prevista no
Código Penal brasileiro significa um bis in idem legislativo. Logo, não devemos entender por pertinente a aprovação das referidas proposições já que há em vigor norma suficiente para tal situação.
Ademais, dispor sobre punição imediata àquele que supostamente não transferiu os recursos decorrentes da remuneração em questão significa criar uma insegurança operacional e mercadológica. Isso porque a
suposta devolução será perpetrada sem qualquer oportunidade de defesa do empregador. Ou seja, palavra
do empregado, no caso, valerá mais do que a de seu contratante.
Ou seja, este terá que destinar parte de seu capital circulante à aplicação da suposta medida, já que,
como está disposto, só poderá requerer a devolução do valor que foi cobrado indevidamente por via judicial.
Até lá, será obrigado a ver a verba destinada à administração de seu negócio completamente descoberta e
passível de deterioração.
Ora, senhoras e senhores colegas de Comissão, não podemos admitir a aplicação de uma medida
tão desproporcional que, ao invés de beneficiar e criar estímulos à geração e manutenção de empregos,
trará uma insegurança patrimonial e financeira aos empregadores brasileiros.
Portanto, com base em todos os fundamentos apresentados acima, como relator nesta Comissão, opino,
no mérito, pela rejeição do PL nº 7.443, de 2010, e de seus apensos.
É como voto.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011. – Deputado Laercio Oliveira, Relator.
PROJETO DE LEI Nº 6.093-A, DE 2013
(Do Sr. Lucio Vieira Lima)
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; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste e pela rejeição do de nº
6.185/13, apensado (relatora: DEP. GORETE PEREIRA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
Tanto a proposição principal quanto a apensada, especificadas na epígrafe, concedem anistia aos servidores do Poder Judiciário da União que deixaram de comparecer ao trabalho para participar de movimento
reivindicatório da categoria. O período abrangido é de 01/01/2009 a 31/12/2012, no caso do PL 6.093/13, ou
até 31/12/2011, no caso do PL 6.185/13. A primeira proposição também se distingue da segunda por alcançar,
adicionalmente, os servidores do Ministério Público da União. Ambos os projetos determinam o ressarcimento dos valores descontados no prazo de trinta dias, contados da publicação da lei, e asseguram o cômputo do
período ressarcido para todos os efeitos.
As Justificativas das propostas invocam a mora legislativa na regulamentação do direito de greve dos servidores públicos, constitucionalmente assegurado, bem como os precedentes da Lei nº 9.689, de 14/07/1998,
que anistiou multas aplicadas pelo TST a entidades sindicais representativas dos empregados da PETROBRÁS,
da Lei nº 11.282, de 23/11/2006, que anistiou os trabalhadores dos Correios punidos em razão da participação
em movimento grevista, e de outros projetos ainda em tramitação.
Nenhuma emenda foi apresentada, durante o prazo regimentalmente observado por este colegiado,
a qualquer das proposições, as quais se sujeitam à apreciação conclusiva desta Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e das Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
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II – Voto da Relatora
É de se perguntar até quando precisaremos apreciar propostas legislativas da espécie, devido à ausência
de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos. Esse direito, aliás, é indispensável ao regime
democrático, pois, sem ele, os trabalhadores se tornam reféns dos empregadores, seja no setor público, seja
no privado.
O Supremo Tribunal Federal não apenas reconheceu, reiteradamente, a mora legislativa, como ainda determinou a aplicação da Lei Geral de Greve aos servidores públicos até que a lacuna legal seja suprida
(Mandado de Injunção nº 708, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, RTJ Vol.
207-02, pág. 471).
Nesse contexto, é inadmissível que a administração pública confira às ausências ao trabalho motivadas
por participação em movimentos reivindicatórios, legitimamente promovidos por entidades sindicais, o mesmo tratamento dado às faltas injustificadas.
Há de se reconhecer, portanto, o mérito das propostas sob análise. Regimentalmente, contudo, somente se pode editar um único texto legal. Fossem as proposições complementares, adotar-se-ia substitutivo incorporando as disposições de cada projeto. No caso, entretanto, a proposição principal afigura-se superior à
apensada tanto no mérito, por ter alcance mais abrangente, quanto na forma, já que a referência a “Poder Judiciário Federal”, contida no apenso, pode ser interpretada como direcionada apenas à Justiça Federal e não a
todos os órgãos do Poder Judiciário da União.
Pelo exposto, embora favorável, no mérito, tanto ao Projeto de Lei nº 6.093, de 2013, quanto ao Projeto
de Lei nº 6.185, de 2013, sou compelida a votar pela aprovação do primeiro e pela rejeição do segundo.
Sala da Comissão, em 15 de outubro de 2013. – Deputada Gorete Pereira, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 6.093/2013 e rejeitou o Projeto de Lei nº 6.185/2013, apensado, nos
termos do Parecer da Relatora, Deputada Gorete Pereira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Wolney Queiroz – Presidente, Orlando Silva, André Figueiredo e Luiz Carlos Busato – Vice-Presidentes, Augusto Coutinho, Bebeto, Benjamin Maranhão, Daniel Almeida,
Erika Kokay, Flávia Morais, Geovania de Sá, Gorete Pereira, Jozi Araújo, Roberto de Lucena, Rôney Nemer, Vicentinho, Ademir Camilo, Cabo Sabino, Capitão Augusto, Fábio Sousa, Lelo Coimbra, Leonardo Monteiro, Maria
Helena, Vitor Valim e Walney Rocha.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 7.710-A, DE 2014
(Do Sr. Onofre Santo Agostini)
Dispõe sobre o repasse do “couvert” artístico cobrado em bares e similares em todo Território
Nacional; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação deste e do de nº 8.274/14, apensado, com substitutivo (relator: DEP. LEONARDO
MONTEIRO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
O Projeto de Lei em epígrafe determina que, em caso de cobrança de “couvert” artístico por bares e similares, o valor cobrado deve ser repassado integralmente ao profissional que ali estiver se apresentando. Dispõe
que o estabelecimento comercial deverá firmar com o músico profissional um contrato tratando das obrigações
e dos direitos de ambas as partes.
Quanto à fiscalização do cumprimento dessas disposições, o Projeto estabelece que compete: I – à Ordem dos Músicos do Brasil fiscalizar os profissionais; II – ao Município fiscalizar o estabelecimento comercial;
III – ao músico profissional e ao sindicato correspondente fiscalizar o estabelecimento e, comprovar, mediante
documentos, o número de clientes que pagaram o “couvert” artístico.

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 29

249

O Projeto determina, ainda, que uma cópia do contrato com o músico, comprovando que o valor cobrado
será destinado totalmente ao artista, e informações claras e precisas referentes à cobrança do “couvert” sejam
afixadas na entrada do estabelecimento comercial.
Recebido o Projeto nesta Comissão e designado relator, não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
Tramita apensado o Projeto de Lei nº 8.274, de 2014, de autoria do Deputado Heuler Cruvinel, cujo texto
é idêntico ao do PL nº 7.710, de 2014.
É o relatório.
II – Voto do Relator
As proposições em análise têm a nobre finalidade de garantir aos músicos o justo recebimento integral
do valor cobrado dos clientes a título de couvert artístico.
Ao tempo em que valorizam esses trabalhadores, os projetos trazem, também, proteção ao consumidor, pois determinam aos estabelecimentos comerciais a disponibilização de informações claras a respeito da
cobrança do couvert.
Portanto, somos a favor da proposta. Contudo, entendemos que são necessárias adequações, motivo
pelo qual apresentamos um Substitutivo.
O Substitutivo insere a matéria na Lei pertinente, a Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que Cria a
Ordem dos Músicos do Brasil e Dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Profissão de Músico e dá outras Providências. Assim, além da adequação à técnica legislativa, busca-se facilitar o amplo conhecimento da norma
pelos interessados.
Fica registrado, no Substitutivo, que o instrumento de formalização do trabalho do músico pode
ser o contrato de trabalho ou a nota contratual, como previsto na Lei nº 6.533, de 1978, que dispõe sobre
a regulamentação das profissões de artistas e, consoante o art. 61 da Lei nº 3.857, aplica-se, inclusive, ao
músico artista.
O Substitutivo não dispõe sobre a competência da Ordem dos Músicos do Brasil para fiscalizar os profissionais que estiverem agindo em desacordo com a determinação legal, considerando que o art. 1º e o art. 14,
“c”, da Lei nº 3.857 já estabelecem a atribuição da Ordem dos Músicos do Brasil, por meio de seus Conselhos
Regionais, de fiscalizar o exercício da profissão de músico.
Da mesma forma, o Substitutivo não aborda a competência de Secretaria Municipal para a fiscalização
dos estabelecimentos comerciais, pois, em respeito à autonomia do Município, não cabe ao Legislativo da União
determinar atribuições de órgãos municipais. Além disso, os arts. 54 e 55 da Lei nº 3.857 já dispõem sobre a
fiscalização do trabalho dos músicos.
Ante o exposto, votamos pela aprovação dos Projetos nºs 7.710 e 8.274, ambos de 2014, na forma do
Substitutivo anexo.
Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2015. – Deputado Leonardo Monteiro, Relator.
SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI Nº 7.710/2014 E Nº 8.274, DE 2014
Acrescenta artigo à Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, para dispor sobre o couvert artístico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que Cria a Ordem dos Músicos do Brasil e Dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Profissão de Músico e dá outras Providências, passa a vigorar acrescida
do seguinte dispositivo:
“Art. 61-A. Os bares, lanchonetes, restaurantes e similares poderão cobrar do cliente couvert artístico desde que:
I – tenham firmado com o músico profissional contrato de trabalho ou nota contratual;
II – ofereçam música ao vivo pelo menos durante parte do período em que o cliente estiver no estabelecimento;
II – Disponibilizem, de maneira clara e destacada, no cardápio e em quadro afixado na entrada do
estabelecimento, informações sobre a cobrança de couvert artístico, seu valor por pessoa e a destinação do total arrecadado.
§ 1º O valor arrecadado a título de couvert artístico será integralmente destinado ao profissional que
realizar a correspondente apresentação.
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§ 2º O estabelecimento deverá fornecer ao sindicato da categoria profissional que solicitar e ao músico que realizar a apresentação documentos demonstrativos do número de clientes que pagaram
o couvert artístico”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2015. – Deputado Leonardo Monteiro, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente os Projetos de Lei nºs 7.710/2014 e 8.274/2014, apensado, com substitutivo, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Leonardo Monteiro.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Wolney Queiroz – Presidente, Orlando Silva, André Figueiredo e Luiz Carlos Busato – Vice-Presidentes, Augusto Coutinho, Bebeto, Benjamin Maranhão, Daniel Almeida,
Erika Kokay, Flávia Morais, Geovania de Sá, Gorete Pereira, Jozi Araújo, Roberto de Lucena, Rôney Nemer, Vicentinho, Ademir Camilo, Cabo Sabino, Capitão Augusto, Fábio Sousa, Lelo Coimbra, Leonardo Monteiro, Maria
Helena, Vitor Valim e Walney Rocha.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CTASP
PROJETOS DE LEI Nº s 7.710/2014 E 8.274/2014
Acrescenta artigo à Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, para dispor sobre o couvert artístico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que Cria a Ordem dos Músicos do Brasil e Dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Profissão de Músico e dá outras Providências, passa a vigorar acrescida
do seguinte dispositivo:
“Art. 61-A. Os bares, lanchonetes, restaurantes e similares poderão cobrar do cliente couvert artístico desde que:
I – tenham firmado com o músico profissional contrato de trabalho ou nota contratual;
II – ofereçam música ao vivo pelo menos durante parte do período em que o cliente estiver no estabelecimento;
II – Disponibilizem, de maneira clara e destacada, no cardápio e em quadro afixado na entrada do
estabelecimento, informações sobre a cobrança de couvert artístico, seu valor por pessoa e a destinação do total arrecadado.
§ 1º O valor arrecadado a título de couvert artístico será integralmente destinado ao profissional que
realizar a correspondente apresentação.
§ 2º O estabelecimento deverá fornecer ao sindicato da categoria profissional que solicitar e ao músico que realizar a apresentação documentos demonstrativos do número de clientes que pagaram
o couvert artístico”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 793-A, DE 2015
(Do Sr. Rômulo Gouveia)
Determina a realização periódica de Auto Vistoria de Consumo Predial de Água (AVCPA) e
a elaboração do Relatório de Consumo Predial de Água (RCPA) para todos os edifícios de
órgãos da Administração Pública direta, bem como de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista; tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela aprovação, com emendas (relator: DEP. LEONARDO MONTEIRO).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS COMISSÕES – ART. 24 II
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PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
Em apreciação projeto de lei destinado a compelir órgãos e entidades integrantes da Administração Pública a promoverem vistoria periódica nos prédios que ocupem, de modo a viabilizar o controle do consumo
de água e apurar a existência de eventuais desperdícios. De acordo com o autor, a realidade atual se caracteriza pela “falta de planejamento na utilização dos recursos naturais, o descaso com as questões ambientais e a
construção de uma sociedade ainda inserida na cultura do desperdício”.
Na dicção do proponente, “o Poder Público, como administrador dos recursos hídricos e força motriz das
grandes mudanças sociais, deve ser o protagonista na adoção de medidas sustentáveis compatíveis com a nova
realidade em que vive o País e o mundo”. Assevera a justificativa do projeto, a partir dessa perspectiva, que “é
inadmissível que o Poder Público” mantenha “padrões de consumo e descaso com vazamentos e desperdício
de água em edifícios sob sua responsabilidade”.
No prazo regimental, não foram oferecidas emendas à proposição.
II – Voto do Relator
A proposição em apreço é sem dúvida meritória e oportuna, mas são necessários pequenos ajustes no
texto proposto. De início, não parece razoável que uma lei federal imponha obrigações de ordem administrativa aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Reputa-se mais conveniente que se promova a restrição
do alcance do texto legal ao âmbito da União e se permita que as demais instâncias federativas, no exercício
da autonomia que lhes é deferida pelo texto constitucional, estabeleçam seus próprios instrumentos para alcançar os objetivos traçados no projeto.
De outra parte, não se prevê, no texto original, medida de ordem coercitiva para punir a persistência de
eventuais desperdícios injustificados no consumo de água pelas unidades administrativas. A simples efetivação de relatórios e a prescrição de medidas de ordem corretiva não parecem suficientes para que se assegure
a efetividade do diploma legal. Revela-se indispensável, com esse último intuito, o acionamento dos órgãos
de controle interno caso se registre elevação contumaz na utilização de recursos hídricos.
Por fim, cabe corrigir a expressão utilizada para definir a atividade disciplinada pelo projeto. Nas regras de
ortografia em vigor, o prefixo “auto” se une a palavras iniciadas com consoante, mas o mais adequado não é ajustar o registro gráfico utilizado, porque não parece a melhor solução que se imponha à Administração Pública a
realização direta da referida incumbência. Deve-se estabelecer que faça “vistoria”, facultando-se ao juízo de valor
dos administradores se recorrerão ou não a apoio externo com o intuito de concretizar o ônus imposto pela lei.
Como a expressão se dissemina no projeto, optou-se por não apresentar substitutivo apenas por força
dessa alteração, visto o caráter evidentemente colateral de seu alcance. Assim, na emenda em que se defende
nova redação para o art. 1º, promove-se também a referida adequação, determinando-se que a modificação
proposta repercuta na ementa da proposição e nas passagens em que se menciona a expressão utilizada para
descrever a vistoria prevista no futuro diploma legal.
Por tais motivos, vota-se pela aprovação do projeto, com as emendas oferecidas em anexo.
Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2015. – Deputado Leonardo Monteiro, Relator.
EMENDA DE RELATOR Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação, promovendo-se a adequação correspondente na ementa da proposição,
para ajustá-la ao teor do caput do dispositivo emendado, e nas alusões feitas ao longo da proposição à sigla “AVCPA”:
Art. 1º Esta Lei estabelece critérios gerais para a realização obrigatória de Vistoria de Consumo Predial
de Água (VCPA) e respectivo Relatório de Consumo Predial de Água (RCPA) para todos os edifícios de órgãos
da Administração Pública federal direta, bem como de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista vinculadas à União.
Parágrafo único. A VCPA e o RCPA visam aferir os padrões de consumo predial de água ao longo do tempo, de modo a:
I – identificar focos de desperdício;
II – possibilitar a adoção de medidas corretivas para otimização do consumo;
III – promover o controle governamental e social acerca do consumo de água em edifícios ocupados
por órgãos e entidades da Administração Pública federal direta e indireta.
Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2015. – Deputado Leonardo Monteiro, Relator.
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EMENDA DE RELATOR Nº 2
Acrescente-se ao art. 4º o seguinte § 3º:
Art. 4º .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º É obrigatória a instauração de sindicância, por órgãos de controle interno ou similares, para
apuração de responsabilidades relacionadas ao desperdício contumaz de recursos hídricos constatado com base nos resultados apurados na VCPA e na efetividade das medidas inseridas no RCPA.
Sala da Comissão, em 28 de setembro de 2015. – Deputado Leonardo Monteiro, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com emendas, o Projeto de Lei nº 793/2015, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Leonardo Monteiro.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Wolney Queiroz – Presidente, Orlando Silva, André Figueiredo e Luiz Carlos Busato – Vice-Presidentes, Augusto Coutinho, Bebeto, Benjamin Maranhão, Daniel Almeida,
Erika Kokay, Flávia Morais, Geovania de Sá, Gorete Pereira, Jozi Araújo, Roberto de Lucena, Rôney Nemer, Vicentinho, Ademir Camilo, Cabo Sabino, Capitão Augusto, Fábio Sousa, Lelo Coimbra, Leonardo Monteiro, Maria
Helena, Vitor Valim e Walney Rocha.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
EMENDA Nº 1 ADOTADA PELA CTASP
PROJETO DE LEI Nº 793, DE 2015
Determina a realização periódica de Auto Vistoria de Consumo Predial de Água (AVCPA) e a
elaboração do Relatório de Consumo Predial de Água (RCPA) para todos os edifícios de órgãos
da Administração Pública direta, bem como de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação, promovendo-se a adequação correspondente na ementa da proposição, para ajustá-la ao teor do caput do dispositivo emendado, e nas alusões feitas ao longo da proposição à
sigla “AVCPA”:
Art. 1º Esta Lei estabelece critérios gerais para a realização obrigatória de Vistoria de Consumo Predial
de Água (VCPA) e respectivo Relatório de Consumo Predial de Água (RCPA) para todos os edifícios de órgãos
da Administração Pública federal direta, bem como de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista vinculadas à União.
Parágrafo único. A VCPA e o RCPA visam aferir os padrões de consumo predial de água ao longo do tempo, de modo a:
I – identificar focos de desperdício;
II – possibilitar a adoção de medidas corretivas para otimização do consumo;
III – promover o controle governamental e social acerca do consumo de água em edifícios ocupados
por órgãos e entidades da Administração Pública federal direta e indireta.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
EMENDA Nº 2 ADOTADA PELA CTASP
PROJETO DE LEI Nº 793, DE 2015
Determina a realização periódica de Auto Vistoria de Consumo Predial de Água (AVCPA) e a
elaboração do Relatório de Consumo Predial de Água (RCPA) para todos os edifícios de órgãos
da Administração Pública direta, bem como de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Acrescente-se ao art. 4º o seguinte § 3º:
Art. 4º .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 29

253

§ 3º É obrigatória a instauração de sindicância, por órgãos de controle interno ou similares, para
apuração de responsabilidades relacionadas ao desperdício contumaz de recursos hídricos constatado com base nos resultados apurados na VCPA e na efetividade das medidas inseridas no RCPA.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.322-A, DE 2015
(Do Sr. Ricardo Izar)
Dispõe sobre o acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes na escola pelos pais
ou responsáveis legais; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação, com emenda (relator: DEP. RÔNEY NEMER).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA; EDUCAÇÃO 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 TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
O PL nº 2.322, de 2015, de autoria do nobre Deputado Ricardo Izar, Dispõe sobre o acompanhamento
pedagógico de crianças e adolescentes na escola pelos pais ou responsáveis legais. Para isso, altera os artigos: 53
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 12 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e 473 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
A proposição foi distribuída às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Publico; de Seguridade
Social e Família; de Educação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, para apreciação conclusiva, conforme
o art. 24, II, do Regimento Interno da Casa, sob o rito de tramitação ordinária.
Recebemos a relatoria em 5 de agosto de 2015.
O prazo para apresentação de emendas expirou em 19 de agosto do mesmo ano, sem novas contribuições.
No que tange ao aspecto trabalhista, o dispositivo da CLT que se pretende alterar é o art. 473, segundo o
qual O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário nas nove hipóteses que especifica.
A proposição em exame propõe acrescentar o inciso X, para incluir a possibilidade de ausência por “até
oito horas por semestre para acompanhamento pedagógico dos filhos ou dependentes legais na escola, mediante
declaração de comparecimento emitida por instituição de ensino vinculada ao Ministério da Educação”.
Em sua justificação, alega o ilustre Autor que Quando os pais participam da educação de seus filhos eles
aprendem mais e melhor. No entanto, Muitas vezes, a causa da abstenção dos pais na vida escolar dos filhos passa
pelos seus horários de trabalho inflexíveis, e, nesse sentido, acompanhar o percurso escolar do aluno torna-se bastante difícil nestas circunstâncias.
Por essa razão, a proposição em análise promove alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também na Consolidação das Leis do Trabalho.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Compete a esta Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público a análise do mérito trabalhista
do Projeto de Lei nº 2.322, de 2015.
De início, queremos destacar o intuito altamente meritório da proposição apresentada pelo caro Deputado Ricardo Izar, que poderá contribuir para a promoção do acompanhamento familiar da vida escolar dos
filhos, de forma efetiva e sistemática.
Muito se fala em nosso país sobre a importância da educação, para a superação da pobreza e para a ascensão social e econômica de nossos jovens, de nossas futuras gerações.
No entanto muitas vezes a efetividade desse discurso depende do envolvimento dos pais na vida escolar
de seus filhos, em tempo hábil. E isso nem sempre é possível, especialmente para os trabalhadores mais simples,
quando eles vivem o dilema de ter que escolher entre faltar ao trabalho ou faltar à reunião na escola. E essa
é uma escolha difícil, porque por trás dela, pode estar o desconto salarial ou até o fantasma do desemprego.
Nesse contexto, uma medida simples, como a que nos traz o Deputado Ricardo Izar, mostra-se fundamental: ao permitir que os pais compareçam às reuniões de pais e professores, sem prejuízo ao seu salário, faz
o processo educacional se tornar mais completo e eficaz.
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Um pequeno reparo, porém, se faz ao texto, mas sem lhe tirar o brilho próprio. A expressão “instituição
de ensino vinculada ao Ministério da Educação” não reflete de forma exata o sistema educacional brasileiro, em
que as responsabilidades dos diversos níveis escolares estão distribuídas pelos entes da Federação, além de
abranger até a universidade.
Por essa razão, estamos apresentando uma emenda substitutiva, objetivando aprimorar essa parte do
texto, dando-lhe a abrangência e a amplitude que transparece na justificação do Autor. A expressão “instituição
de ensino básico”, que propomos, alcança as instituições pertencentes ao sistema de ensino de qualquer dos
entes federados, no âmbito da educação infantil, fundamental e do ensino médio.
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.322, de 2015, com a emenda anexa.
Sala da Comissão, em 29 de outubro de 2015. – Deputado Rôney Nemer, Relator.
EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se a expressão “instituição de ensino vinculada ao Ministério da Educação”, no art. 4º do texto
proposto, por “instituição de ensino básico”.
Sala da Comissão, em 29 de outubro de 2015. – Deputado Rôney Nemer, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei nº 2.322/2015, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Rôney Nemer.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Wolney Queiroz – Presidente, Orlando Silva, André Figueiredo e Luiz Carlos Busato – Vice-Presidentes, Augusto Coutinho, Bebeto, Benjamin Maranhão, Daniel Almeida,
Erika Kokay, Flávia Morais, Geovania de Sá, Gorete Pereira, Jozi Araújo, Roberto de Lucena, Rôney Nemer, Vicentinho, Ademir Camilo, Cabo Sabino, Capitão Augusto, Fábio Sousa, Lelo Coimbra, Leonardo Monteiro, Maria
Helena, Vitor Valim e Walney Rocha.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA CTASP
PROJETO DE LEI No 2.322, DE 2015
Dispõe sobre o acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes na escola pelos pais
ou responsáveis legais.
Substitua-se a expressão “instituição de ensino vinculada ao Ministério da Educação”, no art. 4º do texto
proposto, por “instituição de ensino básico”.
Sala da Comissão, em 15 de junho de 2016. – Deputado Wolney Queiroz, Presidente.
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Vice-Líderes:
Efraim Filho (1º Vice), José Carlos Aleluia, Paulo Azi, Professora
Dorinha Seabra Rezende, Alberto Fraga, Onyx Lorenzoni e
Moroni Torgan.
PRB
Líder: MÁRCIO MARINHO
Vice-Líderes:
Vinicius Carvalho, Roberto Sales, Alan Rick, Lincoln Portela,
Ronaldo Martins e Tia Eron.
PDT
Líder: WEVERTON ROCHA
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Vice-Líderes:
Damião Feliciano (1º Vice), Afonso Motta, Ronaldo Lessa, Félix
Mendonça Júnior e André Figueiredo.
Bloco PTN, PTdoB, PSL
Líder: LUIZ CARLOS RAMOS
Vice-Líderes:
Carlos Henrique Gaguim (1º Vice), Alfredo Kaefer, Bacelar,
Alexandre Baldy e Ezequiel Teixeira.
SD
Líder: GENECIAS NORONHA
Vice-Líderes:
Benjamin Maranhão, Major Olimpio, Zé Silva e Augusto Coutinho
.
PCdoB
Líder: DANIEL ALMEIDA
Vice-Líderes:
Luciana Santos (1º Vice), Rubens Pereira Júnior e Alice Portugal.
PPS
Líder: RUBENS BUENO
Vice-Líderes:
Arnaldo Jordy (1º Vice), Carmen Zanotto e Alex Manente.
PHS
Líder: GIVALDO CARIMBÃO
Vice-Líderes:
Diego Garcia (1º Vice) e Pastor Eurico.
PV
Líder: EVANDRO GUSSI
Vice-Líderes:
Evair Vieira de Melo e Uldurico Junior.
PSOL
Líder: IVAN VALENTE
Vice-Líderes:
Chico Alencar e Glauber Braga.
PROS
Líder: RONALDO FONSECA
Vice-Líderes:
Eros Biondini (1º Vice), Odorico Monteiro e George Hilton.

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD
REDE
Repr.: ALESSANDRO MOLON
PMB
Repr.: WELITON PRADO
PRP
Repr.: NIVALDO ALBUQUERQUE
PRTB
Repr.: VAL AMÉLIO
Líderes de Partidos
que participam de Bloco Parlamentar

PMDB
Líder: BALEIA ROSSI
PP
Líder: AGUINALDO RIBEIRO
PTB
Líder: JOVAIR ARANTES
PTN
Líder: RENATA ABREU
PSC
Líder: PR. MARCO FELICIANO
PTdoB
Repr.: LUIS TIBÉ
PEN
Repr.: JUNIOR MARRECA
PSL
Repr.: ALFREDO KAEFER

Junho de 2016

Junho de 2016
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DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
Roraima

Abel Mesquita Jr. - DEM
Carlos Andrade - PHS
Edio Lopes - PR
Hiran Gonçalves - PP
Jhonatan de Jesus - PRB
Maria Helena - PSB
Remídio Monai - PR
Shéridan - PSDB

Lucio Mosquini - PMDB
Luiz Cláudio - PR
Marcos Rogério - DEM
Mariana Carvalho - PSDB
Marinha Raupp - PMDB
Nilton Capixaba - PTB
Acre

Amapá
André Abdon - PP
Cabuçu Borges - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jozi Araújo - PTN
Marcos Reategui - PSD
Professora Marcivania - PCdoB
Roberto Góes - PDT
Vinicius Gurgel - PR
Pará
Arnaldo Jordy - PPS
Beto Faro - PT
Beto Salame - PP
Delegado Éder Mauro - PSD
Edmilson Rodrigues - PSOL
Elcione Barbalho - PMDB
Francisco Chapadinha - PTN
Hélio Leite - DEM
Joaquim Passarinho - PSD
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Júlia Marinho - PSC
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Simone Morgado - PMDB
Wladimir Costa - SD
Zé Geraldo - PT
Amazonas
Alfredo Nascimento - PR
Arthur Virgílio Bisneto - PSDB
Átila Lins - PSD
Conceição Sampaio - PP
Hissa Abrahão - PDT
Marcos Rotta - PMDB
Pauderney Avelino - DEM
Silas Câmara - PRB
Rondônia
Expedito Netto - PSD
Lindomar Garçon - PRB
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Alan Rick - PRB
Angelim - PT
César Messias - PSB
Flaviano Melo - PMDB
Jéssica Sales - PMDB
Leo de Brito - PT
Rocha - PSDB
Sibá Machado - PT
Tocantins
Carlos Henrique Gaguim - PTN
César Halum - PRB
Dulce Miranda - PMDB
Irajá Abreu - PSD
Josi Nunes - PMDB
Lázaro Botelho - PP
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM
Vicentinho Júnior - PR
Maranhão
Alberto Filho - PMDB
Aluisio Mendes - PTN
Cleber Verde - PRB
Davi Alves Silva Júnior - PR
Eliziane Gama - PPS
Hildo Rocha - PMDB
Ildon Marques - PSB
João Castelo - PSDB
João Marcelo Souza - PMDB
José Reinaldo - PSB
Junior Marreca - PEN
Juscelino Filho - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Rubens Pereira Júnior - PCdoB
Victor Mendes - PSD
Waldir Maranhão - PP
Weverton Rocha - PDT
Zé Carlos - PT
Ceará
Adail Carneiro - PP
André Figueiredo - PDT
Arnon Bezerra - PTB
Cabo Sabino - PR
Chico Lopes - PCdoB
Danilo Forte - PSB
Domingos Neto - PSD
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Genecias Noronha - SD
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
Leônidas Cristino - PDT
Luizianne Lins - PT
Macedo - PP
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - DEM
Moses Rodrigues - PMDB
Odorico Monteiro - PROS
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Ronaldo Martins - PRB
Vicente Arruda - PDT
Vitor Valim - PMDB
Piauí
Assis Carvalho - PT
Átila Lira - PSB
Heráclito Fortes - PSB
Iracema Portella - PP
Júlio Cesar - PSD
Maia Filho - PP
Marcelo Castro - PMDB
Paes Landim - PTB
Rodrigo Martins - PSB
Silas Freire - PR
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Augusto Coutinho - SD
Betinho Gomes - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PDT
Creuza Pereira - PSB
Daniel Coelho - PSDB
Danilo Cabral - PSB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Monteiro - PP
Gonzaga Patriota - PSB
Guilherme Coelho - PSDB
Jarbas Vasconcelos - PMDB
João Fernando Coutinho - PSB
Jorge Côrte Real - PTB
Kaio Maniçoba - PMDB
Luciana Santos - PCdoB
Marinaldo Rosendo - PSB
Pastor Eurico - PHS
Ricardo Teobaldo - PTN
Severino Ninho - PSB
Silvio Costa - PTdoB
Tadeu Alencar - PSB
Wolney Queiroz - PDT
Zeca Cavalcanti - PTB
Alagoas

Rio Grande do Norte
Antônio Jácome - PTN
Beto Rosado - PP
Fábio Faria - PSD
Felipe Maia - DEM
Rafael Motta - PSB
Rogério Marinho - PSDB
Walter Alves - PMDB
Zenaide Maia - PR

Arthur Lira - PP
Givaldo Carimbão - PHS
Jhc - PSB
Marx Beltrão - PMDB
Nivaldo Albuquerque - PRP
Paulão - PT
Pedro Vilela - PSDB
Ronaldo Lessa - PDT
Val Amélio - PRTB
Sergipe

Paraíba
Aguinaldo Ribeiro - PP
Benjamin Maranhão - SD
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Hugo Motta - PMDB
Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PMDB
Pedro Cunha Lima - PSDB
Rômulo Gouveia - PSD
Veneziano Vital do Rêgo - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Filho - PTB
Pernambuco
Adalberto Cavalcanti - PTB
Anderson Ferreira - PR

Adelson Barreto - PR
Andre Moura - PSC
Fábio Mitidieri - PSD
Fabio Reis - PMDB
João Daniel - PT
Jony Marcos - PRB
Laercio Oliveira - SD
Valadares Filho - PSB
Bahia
Afonso Florence - PT
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Brito - PSD
Antonio Imbassahy - PSDB
Arthur Oliveira Maia - PPS
Bacelar - PTN
Bebeto - PSB
Benito Gama - PTB
Cacá Leão - PP
Caetano - PT
Claudio Cajado - DEM

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Daniel Almeida - PCdoB
Davidson Magalhães - PCdoB
Elmar Nascimento - DEM
Erivelton Santana - PEN
Félix Mendonça Júnior - PDT
Fernando Torres - PSD
João Carlos Bacelar - PR
João Gualberto - PSDB
Jorge Solla - PT
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Nunes - PSD
José Rocha - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lucio Vieira Lima - PMDB
Márcio Marinho - PRB
Mário Negromonte Jr. - PP
Moema Gramacho - PT
Pastor Luciano Braga - PMB
Paulo Azi - DEM
Paulo Magalhães - PSD
Roberto Britto - PP
Ronaldo Carletto - PP
Sérgio Brito - PSD
Tia Eron - PRB
Uldurico Junior - PV
Valmir Assunção - PT
Waldenor Pereira - PT
Minas Gerais
Adelmo Carneiro Leão - PT
Ademir Camilo - PTN
Aelton Freitas - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Brunny - PR
Caio Narcio - PSDB
Carlos Melles - DEM
Dâmina Pereira - PSL
Delegado Edson Moreira - PR
Diego Andrade - PSD
Dimas Fabiano - PP
Domingos Sávio - PSDB
Eduardo Barbosa - PSDB
Eros Biondini - PROS
Fábio Ramalho - PMDB
Franklin Lima - PP
Gabriel Guimarães - PT
George Hilton - PROS
Jaime Martins - PSD
Jô Moraes - PCdoB
Júlio Delgado - PSB
Laudivio Carvalho - SD
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PRB
Luis Tibé - PTdoB
Luiz Fernando Faria - PP
Marcelo Álvaro Antônio - PR
Marcelo Aro - PHS
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Marcos Montes - PSD
Marcus Pestana - PSDB
Margarida Salomão - PT
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Misael Varella - DEM
Newton Cardoso Jr - PMDB
Odelmo Leão - PP
Padre João - PT
Patrus Ananias - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Raquel Muniz - PSD
Reginaldo Lopes - PT
Renzo Braz - PP
Rodrigo de Castro - PSDB
Rodrigo Pacheco - PMDB
Saraiva Felipe - PMDB
Stefano Aguiar - PSD
Subtenente Gonzaga - PDT
Tenente Lúcio - PSB
Toninho Pinheiro - PP
Weliton Prado - PMB
Zé Silva - SD
Espírito Santo
Carlos Manato - SD
Dr. Jorge Silva - PHS
Evair Vieira de Melo - PV
Givaldo Vieira - PT
Helder Salomão - PT
Lelo Coimbra - PMDB
Marcus Vicente - PP
Max Filho - PSDB
Paulo Foletto - PSB
Sergio Vidigal - PDT
Rio de Janeiro
Alessandro Molon - REDE
Alexandre Serfiotis - PMDB
Alexandre Valle - PR
Altineu Côrtes - PMDB
Aureo - SD
Cabo Daciolo - PTdoB
Celso Jacob - PMDB
Celso Pansera - PMDB
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Clarissa Garotinho - PR
Cristiane Brasil - PTB
Deley - PTB
Dr. João - PR
Ezequiel Teixeira - PTN
Fabiano Horta - PT
Felipe Bornier - PROS
Fernando Jordão - PMDB
Francisco Floriano - DEM
Glauber Braga - PSOL
Hugo Leal - PSB
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Indio da Costa - PSD
Jair Bolsonaro - PSC
Jandira Feghali - PCdoB
Jean Wyllys - PSOL
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PMDB
Luiz Carlos Ramos - PTN
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Matos - PHS
Marcos Soares - DEM
Marquinho Mendes - PMDB
Miro Teixeira - REDE
Otavio Leite - PSDB
Paulo Feijó - PR
Pedro Paulo - PMDB
Roberto Sales - PRB
Rodrigo Maia - DEM
Rosangela Gomes - PRB
Simão Sessim - PP
Soraya Santos - PMDB
Sóstenes Cavalcante - DEM
Wadih Damous - PT
Walney Rocha - PEN
Washington Reis - PMDB
São Paulo
Alex Manente - PPS
Alexandre Leite - DEM
Ana Perugini - PT
Andres Sanchez - PT
Antonio Bulhões - PRB
Antonio Carlos Mendes Thame - PV
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Baleia Rossi - PMDB
Beto Mansur - PRB
Bruna Furlan - PSDB
Bruno Covas - PSDB
Capitão Augusto - PR
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PRB
Dr. Sinval Malheiros - PTN
Duarte Nogueira - PSDB
Edinho Araújo - PMDB
Eduardo Bolsonaro - PSC
Eduardo Cury - PSDB
Eli Corrêa Filho - DEM
Evandro Gussi - PV
Fausto Pinato - PP
Flavinho - PSB
Gilberto Nascimento - PSC
Goulart - PSD
Guilherme Mussi - PP
Herculano Passos - PSD
Ivan Valente - PSOL
Jefferson Campos - PSD
João Paulo Papa - PSDB
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
José Mentor - PT
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Keiko Ota - PSB
Lobbe Neto - PSDB
Luiz Lauro Filho - PSB
Luiza Erundina - PSOL
Major Olimpio - SD
Mara Gabrilli - PSDB
Marcelo Aguiar - DEM
Marcelo Squassoni - PRB
Marcio Alvino - PR
Miguel Haddad - PSDB
Miguel Lombardi - PR
Milton Monti - PR
Missionário José Olimpio - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Nilto Tatto - PT
Orlando Silva - PCdoB
Paulo Freire - PR
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - SD
Paulo Teixeira - PT
Pr. Marco Feliciano - PSC
Renata Abreu - PTN
Ricardo Izar - PP
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PRB
Roberto de Lucena - PV
Roberto Freire - PPS
Sérgio Reis - PRB
Silvio Torres - PSDB
Tiririca - PR
Valmir Prascidelli - PT
Vanderlei Macris - PSDB
Vicente Candido - PT
Vicentinho - PT
Vinicius Carvalho - PRB
Vitor Lippi - PSDB
Mato Grosso
Adilton Sachetti - PSB
Carlos Bezerra - PMDB
Ezequiel Fonseca - PP
Fabio Garcia - PSB
Nilson Leitão - PSDB
Professor Victório Galli - PSC
Ságuas Moraes - PT
Valtenir Pereira - PMDB
Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Augusto Carvalho - SD
Erika Kokay - PT
Izalci - PSDB
Laerte Bessa - PR
Rogério Rosso - PSD
Ronaldo Fonseca - PROS
Rôney Nemer - PP
Goiás
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Toninho Wandscheer - PROS
Zeca Dirceu - PT

Alexandre Baldy - PTN
Célio Silveira - PSDB
Daniel Vilela - PMDB
Delegado Waldir - PR
Fábio Sousa - PSDB
Flávia Morais - PDT
Giuseppe Vecci - PSDB
Heuler Cruvinel - PSD
João Campos - PRB
Jovair Arantes - PTB
Lucas Vergilio - SD
Magda Mofatto - PR
Marcos Abrão - PPS
Pedro Chaves - PMDB
Roberto Balestra - PP
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP

Santa Catarina

Mato Grosso do Sul
Carlos Marun - PMDB
Dagoberto - PDT
Elizeu Dionizio - PSDB
Geraldo Resende - PSDB
Mandetta - DEM
Tereza Cristina - PSB
Vander Loubet - PT
Zeca do Pt - PT

Angela Albino - PCdoB
Carmen Zanotto - PPS
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Esperidião Amin - PP
Geovania de Sá - PSDB
João Rodrigues - PSD
Jorge Boeira - PP
Jorginho Mello - PR
Marco Tebaldi - PSDB
Mauro Mariani - PMDB
Pedro Uczai - PT
Rogério Peninha Mendonça - PMDB
Ronaldo Benedet - PMDB
Valdir Colatto - PMDB
Rio Grande do Sul

Paraná
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSL
Aliel Machado - REDE
Assis do Couto - PDT
Christiane de Souza Yared - PR
Diego Garcia - PHS
Dilceu Sperafico - PP
Enio Verri - PT
Evandro Roman - PSD
Fernando Francischini - SD
Giacobo - PR
Hermes Parcianello - PMDB
João Arruda - PMDB
Leandre - PV
Leopoldo Meyer - PSB
Luciano Ducci - PSB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Nishimori - PR
Marcelo Belinati - PP
Nelson Meurer - PP
Nelson Padovani - PSDB
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Martins - PSDB
Professor Sérgio de Oliveira - PSD
Rubens Bueno - PPS
Sandro Alex - PSD
Sergio Souza - PMDB
Takayama - PSC

Afonso Hamm - PP
Afonso Motta - PDT
Alceu Moreira - PMDB
Bohn Gass - PT
Cajar Nardes - PR
Carlos Gomes - PRB
Covatti Filho - PP
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD
Darcísio Perondi - PMDB
Giovani Cherini - S.PART.
Heitor Schuch - PSB
Henrique Fontana - PT
Jerônimo Goergen - PP
João Derly - REDE
Jones Martins - PMDB
José Fogaça - PMDB
José Otávio Germano - PP
Jose Stédile - PSB
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Marco Maia - PT
Marcon - PT
Maria do Rosário - PT
Mauro Pereira - PMDB
Nelson Marchezan Junior - PSDB
Onyx Lorenzoni - DEM
Paulo Pimenta - PT
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Lázaro Botelho (PP)
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
2º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB)
3º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Afonso Hamm vaga do
Alceu Moreira
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alberto Fraga
André Abdon vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Celso Maldaner
Dilceu Sperafico
Francisco Chapadinha vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Jerônimo Goergen
Jony Marcos
Josué Bengtson
Lázaro Botelho
Luis Carlos Heinze
Marcelo Aro
Nelson Meurer
Odelmo Leão
Onyx Lorenzoni
Pedro Chaves

Alexandre Baldy
Beto Rosado
Carlos Bezerra
Carlos Marun vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Carlos Melles
César Halum
Daniel Vilela
Givaldo Carimbão
Hélio Leite
Jorge Boeira
Nelson Marquezelli
Newton Cardoso Jr
Nilton Capixaba
Professor Victório Galli
Professora Dorinha Seabra
Rezende
Renzo Braz
Sérgio Reis
Wilson Filho
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
4 vagas

Roberto Balestra
Rogério Peninha Mendonça
Sergio Souza
Valdir Colatto
Walter Alves
Zé Silva
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Beto Faro
Cajar Nardes
Davi Alves Silva Júnior vaga do
Bohn Gass
PSDB/PSB/PPS/PV
Evandro Roman vaga do

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

Expedito Netto
Irajá Abreu
João Daniel
João Rodrigues
Luiz Cláudio
Luiz Nishimori
Magda Mofatto
Marcon
Valmir Assunção
Zé Carlos
Zeca do Pt vaga do

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

Davidson Magalhães
Diego Andrade
Heuler Cruvinel
Marcos Montes
Miguel Lombardi
Padre João
Pepe Vargas
Raquel Muniz
Remídio Monai
Vander Loubet
Wellington Roberto
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
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(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Adilton Sachetti
César Messias vaga do PSOL
Domingos Sávio
Evair Vieira de Melo
Guilherme Coelho
Heitor Schuch

Célio Silveira
Duarte Nogueira
Luciano Ducci
Rocha
Shéridan
Uldurico Junior
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
3 vagas

Nelson Padovani
Nilson Leitão
Raimundo Gomes de Matos
Tereza Cristina
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Assis do Couto
Dagoberto

3 vagas

Afonso Motta
Mário Heringer vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

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

1 vaga
Giovani Cherini vaga do PDT

Secretário(a): Alexandre Pierre Barreto Lima
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Presidente: Alexandre Leite (DEM)
1º Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
2º Vice-Presidente: Marcos Soares (DEM)
3º Vice-Presidente: Tia Eron (PRB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alexandre Leite vaga do
Benito Gama
PSDB/PSB/PPS/PV
Celso Pansera
Erivelton Santana
Fabio Reis
Francisco Floriano vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

Franklin Lima
Gilberto Nascimento
Hélio Leite
Jorge Tadeu Mudalen

Claudio Cajado
Eli Corrêa Filho
Fernando Monteiro
Josué Bengtson
Julio Lopes
Laudivio Carvalho vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Lindomar Garçon
Nelson Meurer
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Marcelo Aguiar
Marcos Soares vaga do

Pr. Marco Feliciano

Missionário José Olimpio vaga do
Renata Abreu
Roberto Alves vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Ronaldo Nogueira (Licenciado)
Silas Câmara vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Tia Eron
Walney Rocha
Wladimir Costa

Sandes Júnior
Sóstenes Cavalcante
Vitor Valim
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
4 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bilac Pinto
Fábio Faria
José Nunes
Luciana Santos
Margarida Salomão
Sandro Alex
Sibá Machado
Victor Mendes
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)

Eduardo Cury
Heráclito Fortes

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

André Figueiredo vaga do

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

Afonso Motta

PRP/PSDC/PEN/PRTB

PTdoB
Luis Tibé
1 vaga

Damião Feliciano
Silvio Costa

PSL
PSOL

Alfredo Kaefer

Luiza Erundina vaga do

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

Alexandre Valle
Beto Faro
Caetano
Goulart
Indio da Costa
João Daniel
José Rocha
Milton Monti
Paulão

Rômulo Gouveia

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Virgílio Bisneto
Bruna Furlan vaga do

Jhc

PDT

Ronaldo Martins

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
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Paulo Martins
Roberto Freire
Severino Ninho

Rogério Peninha Mendonça

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Elizeu Dionizio vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Fábio Sousa vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Flavinho

Izalci

Marinaldo Rosendo

Nilson Pinto
Paulo Abi-ackel vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
1º Vice-Presidente: Rodrigo Pacheco (PMDB)
2º Vice-Presidente: Cristiane Brasil (PTB)
3º Vice-Presidente: Covatti Filho (PP)
Titulare
Suplentes
s
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alceu
Aguinaldo Ribeiro
Moreira
Andre
Altineu Côrtes
Moura
Antonio
Arnaldo Faria de Sá
Bulhões
Arthur
Benjamin Maranhão
Lira
Carlos
Carlos Marun
Bezerra
Carlos
Henrique
Dr. Sinval Malheiros
Gaguim
Covatti
Efraim Filho vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Filho
Cristiane
Francisco Floriano
Brasil
Elmar
Nascime
Hildo Rocha
nto
Esperidi
Hiran Gonçalves
ão Amin
Fábio
Hugo Motta
Ramalho
Fausto
Jerônimo Goergen
Pinato
Felipe
Juscelino Filho
Maia
Genecia
s
Kaio Maniçoba
Noronha
João
Laercio Oliveira
Campos
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José
Carlos
Aleluia
José
Fogaça
Lincoln
Portela
Maia
Filho
Marcos
Rogério
Osmar
Serraglio
Paes
Landim
Paulo
Maluf
Rodrigo
Pacheco
Soraya
Santos
Valtenir
Pereira
Venezia
no Vital
do Rêgo
Vitor
Valim
1 vaga

Capitão
Augusto
Delegad
o Éder
Mauro
Delegad
o Edson
Moreira
Delegad
o Waldir
Domingo
s Neto
João
Carlos
Bacelar
José
Mentor
Luiz
Couto
Maria do
Rosário
Patrus
Ananias
Paulo
Magalhã
es
Paulo
Teixeira
Rogério
Rosso
Ronaldo
Fonseca
Rubens
Otoni
Rubens
Pereira
Júnior

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Laura Carneiro vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Manoel Junior
Mário Negromonte Jr.
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Odelmo Leão
Onyx Lorenzoni vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Pastor Eurico
Pauderney Avelino
Pr. Marco Feliciano
Ricardo Barros (Licenciado)
Sergio Souza
Silas Câmara
Sóstenes Cavalcante vaga do PDT
Tia Eron
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Ana Perugini
Cabo Sabino
Daniel Almeida
Edio Lopes
Erika Kokay
Expedito Netto
Fábio Faria
Gabriel Guimarães
Gorete Pereira
Indio da Costa
Jefferson Campos
Jorginho Mello
José Carlos Araújo vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
José Guimarães
Moema Gramacho
Paulo Freire

Junho de 2016

Thiago
Peixoto
Reginaldo Lopes
(Licencia
do)
Valmir
Prascidel
Sandro Alex
li
Wadih
Vicentinho
Damous
Wellingto
(Dep. do
n
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP
Roberto
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur
Bonifácio de Andrada vaga do
Oliveira
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Maia
Betinho
Daniel Coelho
Gomes
Bruno
Elizeu Dionizio
Covas
Danilo
Gonzaga Patriota
Forte
Evandro
Hugo Leal
Gussi
Fábio
Janete Capiberibe
Sousa
João
Fernand
Jhc
o
Coutinho
Júlio
Nelson Marchezan Junior
Delgado
Jutahy
Ricardo Tripoli
Junior
Max
Roberto Freire
Filho
Paulo
Rodrigo de Castro
Abi-ackel
Rocha
Sarney Filho (Licenciado)
Tadeu
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Alencar
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Félix
Mendonç
Afonso Motta
a Júnior
Vicente
Pompeo de Mattos vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Arruda
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
Chico
Ivan Valente
Alencar
REDE
Alessand
Aliel Machado
ro Molon
Secretário(a): Alexandra Zaban Bittencourt
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 17
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Jean Wyllys vaga do

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Presidente: Chico D'angelo (PT)
1º Vice-Presidente: Margarida Salomão (PT)
2º Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Celso Pansera (PMDB)

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

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Cabuçu Borges
Diego Garcia
Celso Jacob
Lincoln Portela
Celso Pansera
Mandetta vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Marcelo Aguiar vaga do
Claudio Cajado
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Sóstenes Cavalcante vaga do PDT

Marinha Raupp
Moses Rodrigues
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
3 vagas

(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Chico D'angelo
Alice Portugal vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
vaga do
Jandira Feghali
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Erika Kokay
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Margarida Salomão
Paulão
Sandro Alex
Tiririca
1 vaga

Giuseppe Vecci
Jose Stédile
Otavio Leite
Tadeu Alencar
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Luciana Santos vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Luizianne Lins
Pedro Uczai vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Waldenor Pereira
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Eliziane Gama vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Evandro Gussi vaga do

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Marco Tebaldi (PSDB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marcos Rotta (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Antônio Jácome
Aureo
Celso Russomanno
Deley
César Halum vaga do
vaga do PDT
Eduardo da Fonte
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Dimas Fabiano vaga do PDT

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Eli Corrêa Filho
Guilherme Mussi
Iracema Portella
Kaio Maniçoba
Jovair Arantes
Leonardo Quintão
Marcos Rotta
Marcelo Aro
Ricardo Izar
Marcelo Belinati
Vinicius Carvalho
Márcio Marinho
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
Paulo Azi
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
2 vagas
ocupa a vaga)
(Dep. do PMB ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Eros Biondini vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Chico Lopes
PRP/PSDC/PEN/PRTB

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

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Flavinho vaga do PDT
Rocha
Severino Ninho
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT

Felipe Maia vaga do

Heuler Cruvinel
Paulo Pimenta

Sérgio Brito
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV

Eliziane Gama vaga do

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

Marco Tebaldi
Maria Helena
Nelson Marchezan Junior
Severino Ninho
1 vaga

Alex Manente
Bruno Covas
Elizeu Dionizio
João Fernando Coutinho
Júlio Delgado

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

Ivan Valente vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PTdoB
Silvio Costa vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PMB
Weliton Prado vaga do

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

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

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Presidente: Gorete Pereira (PR)
1º Vice-Presidente: Zenaide Maia (PR)
2º Vice-Presidente: Ana Perugini (PT)
3º Vice-Presidente: Lucas Vergilio (SD)
Titulare
Suplentes
s
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Elcione
Barbalh
Conceição Sampaio
o
Iracema
Diego Garcia vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Portella
Jozi
Josi Nunes
Araújo
Laura
Carneir
Tia Eron
o
Lucas
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
Vergilio
Profess
ora
Dorinha
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
Seabra
Rezend
e
Soraya
5 vagas
Santos
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Ana
Benedita da Silva (Licenciado)
Perugini
Gorete
Erika Kokay
Pereira
Maria
do
Luizianne Lins
Rosário
Moema
Magda Mofatto vaga do
Gramac
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ho
Raquel
Marcos Reategui
Muniz
Zenaide
3 vagas
Maia
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Keiko
Creuza Pereira

Junho de 2016

Ota
Maria
Eliziane Gama vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Helena
Mariana
(Dep. do
Carvalh PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/
o
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Shérida
2 vagas
n
PDT
Flávia
1 vaga
Morais
Secretário(a): Valéria Pessoa
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 188
Telefones: 3216-6961/67

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Presidente: Roberto de Lucena (PV)
1º Vice-Presidente: Leandre (PV)
2º Vice-Presidente: João Marcelo Souza (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Conceição
Deley
Sampaio
Cristiane
João Marcelo Souza
Brasil
Dulce
Laura Carneiro
Miranda
Luiz Carlos Ramos
Maia Filho
Marcelo
Marinha Raupp
Matos
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
5 vagas
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Eros Biondini vaga do
Miguel
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Lombardi
Reginaldo Lopes
6 vagas
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
4 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Geraldo
Creuza Pereira
Resende
Mariana
Evair Vieira de Melo vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carvalho
Gonzaga Patriota
2 vagas
Leandre
Roberto de Lucena
Sarney Filho (Licenciado) vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PDT
Flávia
Pompeo de Mattos
Morais
PSL
Dâmina Pereira vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Walbia Vania De Farias Lora
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala B, sala 187
Telefones: 3216-6951/52

Junho de 2016
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Presidente: Professor Victório Galli (PSC)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)

Jorge Côrte Real

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

Rubens Otoni
Silas Freire
Zenaide Maia
Eduardo Barbosa
Otavio Leite
Rodrigo Martins
Valadares Filho

Professora Marcivania vaga do

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

PEN/PRTB

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto vaga do

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

PEN/PRTB

4 vagas
PDT

Subtenente Gonzaga

Assis do Couto

Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 5
Telefones: 3216-6971/72/73

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Presidente: Laercio Oliveira (SD)
1º Vice-Presidente: Aureo (SD)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Jorge Côrte Real (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
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EN/PRTB
Adail Carneiro
Aureo
João Arruda vaga do PMB
Jorge Boeira vaga do

Augusto Coutinho
Conceição Sampaio
Covatti Filho
Josi Nunes

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Adail Carneiro
Conceição Sampaio
Diego Garcia
Deley
Dr. Jorge Silva
Erivelton Santana vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Misael Varella
Mandetta
Professor Victório Galli
Pr. Marco Feliciano
Professora Dorinha
Soraya Santos
Seabra Rezende
Roberto Alves
Wilson Filho
(Dep. do
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
vaga)
B ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
1 vaga
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Luizianne Lins
Erika Kokay
Maria do Rosário
Miguel Lombardi
Remídio Monai vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Pepe Vargas
Rômulo Gouveia

Quarta-feira 29

Luiz Carlos Ramos vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

Laercio Oliveira
Lucas Vergilio
Mauro Pereira vaga do

Marcelo Matos
Vinicius Carvalho
Zeca Cavalcanti

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Renato Molling
2 vagas

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

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Helder Salomão
Enio Verri
Marcos Reategui
Fernando Torres
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Goulart
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
Herculano Passos vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PRP/PSDC/PEN/PRTB
PEN/PRTB ocupa a vaga)
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
1 vaga
Júlio Cesar
Luiz Nishimori
Marcelo Álvaro Antônio
PSDB/PSB/PPS/PV
Keiko Ota
Marinaldo Rosendo vaga do PMB
Otavio Leite
Rogério Marinho
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Paulo Martins
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Hissa Abrahão
1 vaga
PMB
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Giovanna Francesca Mascarenhas Puricelli
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Jaime Martins (PSD)
1º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD)
2º Vice-Presidente: João Paulo Papa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Manente (PPS)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Cacá Leão
Alberto Filho
Carlos Marun
Genecias Noronha
Flaviano Melo
Hildo Rocha
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Pedro Paulo
(Dep. do PSL ocupa a
vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)

Julio Lopes
Kaio Maniçoba
Mauro Mariani vaga do PDT
Sérgio Moraes
Val Amélio

(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Angelim
José Nunes
José Rocha

Caetano
Fabiano Horta
Heuler Cruvinel
Jaime Martins vaga do

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

Luizianne Lins

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

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

Nilto Tatto
Toninho Wandscheer vaga do

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

PEN/PRTB

PSDB/PSB/PPS/PV

Alex Manente vaga do

Heráclito Fortes

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Duarte Nogueira
João Paulo Papa
Leopoldo Meyer
Marcos Abrão vaga do

Max Filho
Silvio Torres
Tenente Lúcio

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

Miguel Haddad vaga do

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

1 vaga

Pr. Marco Feliciano
Ronaldo Nogueira (Licenciado)
Sóstenes Cavalcante
Vitor Valim

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

Major Olimpio
Marcelo Aguiar
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
1 vaga
vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Anderson Ferreira
Capitão Augusto
Delegado Éder Mauro
Luiz Couto
Patrus Ananias vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Erika Kokay

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

Nilto Tatto vaga do

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

Pepe Vargas

PEN/PRTB

Ronaldo Fonseca vaga do

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

Padre João

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

Paulo Pimenta

Vicentinho
1 vaga

PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy vaga do

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

Daniel Coelho

PEN/PRTB

Elizeu Dionizio
Flavinho
Janete Capiberibe

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

Valadares Filho

Junho de 2016

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

Keiko Ota
Paulo Martins
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Chico Alencar vaga do PDT

Jean Wyllys vaga do PDT
Luiza Erundina vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

Dâmina Pereira vaga do

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

Secretário(a): Luiz Gonçalves Neto
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 188
Telefones: 3216-6556/ 6551
FAX: 3216-6560

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Padre João (PT)
1º Vice-Presidente: Paulo Pimenta (PT)
2º Vice-Presidente: Nilto Tatto (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Ezequiel Teixeira vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Alan Rick
Franklin Lima
Eduardo Bolsonaro
Lincoln Portela
Iracema Portella

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
1º Vice-Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
2º Vice-Presidente: Josi Nunes (PMDB)
3º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alan Rick
Beto Rosado
Arnaldo Faria de Sá
Celso Pansera
Bacelar
Daniel Vilela
Celso Jacob
Deley
Diego Garcia
Dr. Jorge Silva

Junho de 2016
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Eduardo Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Josi Nunes
Moses Rodrigues
Pedro Fernandes
Pr. Marco Feliciano
Professor Victório Galli vaga do

Elcione Barbalho
Lelo Coimbra
Lincoln Portela
Mandetta
Marcos Rogério
Marx Beltrão
Onyx Lorenzoni

PSDB/PSB/PPS/PV

Osmar Serraglio vaga do

Professora Dorinha Seabra
Rezende
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Paes Landim
Paulo Azi
Saraiva Felipe
Takayama
Toninho Pinheiro
Wilson Filho vaga do

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Waldenor Pereira
Zeca Dirceu vaga do

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

Odorico Monteiro
Orlando Silva
Zé Carlos
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Átila Lira
Caio Narcio vaga do

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

Danilo Cabral vaga do

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

Elizeu Dionizio vaga do

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

Giuseppe Vecci vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Izalci
Lobbe Neto
Mariana Carvalho

Nilson Pinto
Pedro Cunha Lima
Rogério Marinho
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Sergio Vidigal vaga do

PRP/PSDC/PEN/PRTB

PTdoB
(Dep. do REDE ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSOL
Glauber Braga vaga do
Chico Alencar vaga do PTdoB
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
REDE
Aliel Machado vaga do PTdoB
Secretário(a): Eugenia S. Pestana
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6621/6622/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DO ESPORTE
Presidente: César Halum (PRB)
1º Vice-Presidente: Roberto Alves (PRB)
2º Vice-Presidente: Fábio Mitidieri (PSD)
3º Vice-Presidente: Hélio Leite (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Afonso Hamm
Altineu Côrtes
César Halum
Benjamin Maranhão
Deley
Celso Jacob
Edinho Bez
Fausto Pinato
Marcelo Matos vaga do
Fabio Reis
PSDB/PSB/PPS/PV

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Bonifácio de Andrada

Creuza Pereira vaga do PDT
Eduardo Barbosa
Evandro Gussi vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Flavinho
Geraldo Resende
Keiko Ota

Rafael Motta
1 vaga

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

Fernando Monteiro
Hélio Leite
Hiran Gonçalves vaga do

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

Damião Feliciano

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
1 vaga
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal
Átila Lins
Ana Perugini
Brunny
Angelim
Danrlei de Deus Hinterholz
George Hilton
Delegado Waldir
Givaldo Vieira
Helder Salomão
Leonardo Monteiro
Jorginho Mello
Pedro Uczai vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Margarida Salomão
Professora Marcivania vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Maria do Rosário
Raquel Muniz
Reginaldo Lopes
Ságuas Moraes

Quarta-feira 29

Márcio Marinho
Roberto Alves vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Marcus Vicente
Pedro Chaves
Pedro Fernandes
Professora Dorinha Seabra
Rezende
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do REDE ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Andres Sanchez
Adelson Barreto
Danrlei de Deus Hinterholz vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Evandro Roman
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Fábio Mitidieri
José Airton Cirilo
José Rocha
(Dep. do

Goulart vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Leo de Brito
Rubens Otoni
Vicente Candido
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PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy vaga do
João Fernando Coutinho
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Raimundo Gomes de Matos

Carlos Sampaio
Rubens Bueno vaga do

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

Rogério Marinho
Valadares Filho

Roberto Góes

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Silvio Torres
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Carlos Eduardo Cadoca vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

REDE

Flávia Morais

João Derly vaga do

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

Secretário(a): Lindberg Aziz Cury Júnior
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 2
Telefones: 3216-6351

Presidente: Simone Morgado (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hildo Rocha (PMDB)
2º Vice-Presidente: João Gualberto (PSDB)
3º Vice-Presidente:

4 vagas

PDT

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Lelo Coimbra
Leonardo Quintão
Lucio Vieira Lima
Luiz Fernando Faria
Manoel Junior
Mendonça Filho (Licenciado) vaga

Julio Lopes
Lucas Vergilio
Luis Carlos Heinze
Maia Filho
Mauro Pereira

Newton Cardoso Jr
Paulo Azi
Ricardo Barros (Licenciado)
Rodrigo Maia

Pauderney Avelino
Paulo Maluf
Renata Abreu
Soraya Santos

Moses Rodrigues

PSOL
Edmilson Rodrigues
Miro Teixeira

Eduardo Cury
Evair Vieira de Melo vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

2 vagas

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Ademir Camilo
Andre Moura
Benito Gama
Carlos Andrade
Carlos Melles
Darcísio Perondi
Eduardo da Fonte
Elmar Nascimento
Fernando Monteiro
Esperidião Amin
Givaldo Carimbão
Fábio Ramalho
Hildo Rocha
Hélio Leite
Kaio Maniçoba vaga do
Jerônimo Goergen vaga do

do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Ronaldo Benedet
Tia Eron
Simone Morgado
Valtenir Pereira
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho
2 vagas
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas
Assis Carvalho
Afonso Florence
Christiane de Souza Yared
Andres Sanchez
Delegado Edson Moreira
Cabo Sabino
Domingos Neto
Davi Alves Silva Júnior
Helder Salomão
Enio Verri
José Mentor
João Paulo Kleinübing
Marcelo Álvaro Antônio
(Licenciado)
José Guimarães
Paulo Teixeira
Júlio Cesar
Pedro Uczai
Vicente Candido
Zé Carlos
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
3 vagas
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
João Gualberto
Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly
Bebeto
Rodrigo Martins
Betinho Gomes
César Messias vaga do
Silvio Torres
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PSDB/PSB/PPS/PV

Junho de 2016

Izalci
Marcus Pestana
Nelson Marchezan Junior
Severino Ninho
Tadeu Alencar
Félix Mendonça Júnior
1 vaga

REDE
PSL

1 vaga
1 vaga

Alfredo Kaefer vaga do

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

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

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Leo de Brito (PT)
1º Vice-Presidente: Paulão (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Toninho Wandscheer (PROS)

Junho de 2016
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Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alberto Filho vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Bulhões
Aníbal Gomes (Licenciado)
Covatti Filho
Fernando Francischini
Dulce Miranda
Hugo Motta
Edinho Bez
Lindomar Garçon vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Efraim Filho
Mauro Benevides
Esperidião Amin
Nilton Capixaba
Ezequiel Teixeira
Pauderney Avelino
Hildo Rocha
Sandes Júnior
Valtenir Pereira
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a
Wladimir Costa
vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Edio Lopes vaga do
Adelmo Carneiro Leão
PSDB/PSB/PPS/PV
Leo de Brito
Paulão
Paulo Pimenta
Toninho Wandscheer vaga do

Jorge Solla
Luiz Cláudio
Marcos Reategui

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

Paulo Feijó

Vinicius Gurgel
Sibá Machado
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P Vicente Candido
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Zeca Dirceu vaga
1 vaga
do PDT
PSDB/PSB/PPS/PV

1 vaga

Uldurico Junior
Heitor Schuch
(Dep. do
Izalci
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
Vanderlei Macris
(Dep. do
PT/PSD/PR/PR
OS/PCdoB
ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do
PT/PSD/PR/PR
1 vaga
OS/PCdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Luiz Paulo Pieri
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161/163
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA

Quarta-feira 29
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Júlia Marinho
Lucio Mosquini

Jorge Boeira
Paes Landim
Ricardo Teobaldo vaga do

Marinha Raupp

PSDB/PSB/PPS/PV

Wilson Filho vaga do PDT
Zeca Cavalcanti
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)

Silas Câmara
Simone Morgado
Veneziano Vital do Rêgo

(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Angelim
João Daniel
Átila Lins
Joaquim Passarinho
Ságuas Moraes
Leo de Brito
Zé Geraldo
Luiz Cláudio
Professora Marcivania vaga do
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
ocupa a vaga)
PRP/PSDC/PEN/PRTB
1 vaga

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

Remídio Monai
1 vaga

PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy vaga do

Guilherme Coelho

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Janete Capiberibe
Marcos Abrão vaga do

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

Nilson Pinto
Rocha
1 vaga

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

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

PSDB/PSB/PPS/PV

Secretário(a): Sandra Betânia de Albuquerque Neves
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Presidente: Marcos Abrão (PPS)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
2º Vice-Presidente: Alan Rick (PRB)
3º Vice-Presidente:

Presidente: Chico Lopes (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Lessa (PDT)
2º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
3º Vice-Presidente:

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alan Rick
Abel Mesquita Jr.
André Abdon
Beto Salame vaga do PDT
Beto Rosado
Cacá Leão
Jéssica Sales vaga do
Elcione Barbalho

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Lincoln Portela
Celso Jacob
Nelson Marquezelli
Fábio Ramalho
(Dep. do
(Dep. do REDE ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
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ocupa a vaga)

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
4 vagas
ocupa a vaga)
(Dep. do PMB ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Angela Albino vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Benedita da Silva (Licenciado)
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Chico Lopes
Jô Moraes
Luiz Couto vaga do

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

Nilto Tatto
Stefano Aguiar
Victor Mendes
PSDB/PSB/PPS/PV

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Patrus Ananias
1 vaga

Adilton Sachetti

vaga do

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

Wilson Filho
Zé Silva
Bilac Pinto
João Daniel
Marcos
Montes
Margarida
Salomão
(Dep. do
PSDB/PSB/P
PS/PV ocupa
a vaga)
Antonio
Carlos
Mendes
Thame vaga do

PT/PSD/PR/PROS/P
CdoB

PSDB/PSB/PPS/PV

Janete Capiberibe
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas
Ronaldo Lessa

PDT

Arnaldo Jordy
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PSOL

Glauber Braga vaga do

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

Luiza Erundina

Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Givaldo Vieira
Leonardo Monteiro

Erika Kokay
Jorginho Mello
Leonardo Monteiro vaga do

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Orlando Silva
Pedro Uczai
Raquel Muniz

Junho de 2016

Assis do Couto

Chico Alencar vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

vaga do

Daniel Coelho
Heitor Schuch vaga do

Júlio Delgado

Luiz Lauro Filho

Nilson Leitão
Tereza
Cristina

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

Ricardo Tripoli
Rodrigo Martins

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

Max Filho

Assis do
Couto

PSDB/PSB/PPS/PV

REDE
Aliel Machado vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

PMB

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

Pastor Luciano Braga vaga do

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

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Aldo Matos Moreno
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6690 / 6693
FAX: 3216-6699

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Presidente: Luiz Lauro Filho (PSB)
1º Vice-Presidente: Heitor Schuch (PSB)
2º Vice-Presidente: Adilton Sachetti (PSB)
3º Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Augusto Carvalho
Alceu Moreira
Carlos
vaga do PDT
Josué Bengtson
Gomes
Mauro Pereira
Carlos Melles
Celso
Roberto Balestra
Maldaner
Roberto Sales
Franklin Lima
Toninho Pinheiro
Ricardo Izar

Presidente: Paulo Feijó (PR)
1º Vice-Presidente: Edio Lopes (PR)
2º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Abel Mesquita Jr.
Altineu Côrtes
Aluisio Mendes
André Abdon
Beto Rosado
Augusto Carvalho
vaga do PDT
Beto Salame
Cleber Verde
Cabuçu Borges
Dimas Fabiano
Carlos Andrade
Edinho Bez
Claudio Cajado
Erivelton Santana
Efraim Filho
Ezequiel Fonseca
Guilherme Mussi
Fernando Jordão
José Otávio Germano
Francisco Chapadinha
José Priante
Jones Martins
Lucio Mosquini
Jony Marcos
Macedo
José Carlos Aleluia
Marcelo Squassoni
Jozi Araújo
Junior Marreca vaga do
Marcus Vicente
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Simão Sessim
Takayama

Mário Negromonte Jr.
Missionário José Olimpio

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

5 vagas

Newton Cardoso Jr
Roberto Balestra
Ronaldo Benedet
Walney Rocha vaga do
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Davidson Magalhães
Bilac Pinto
Edio Lopes
Cabo Sabino vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Fernando Torres
Carlos Zarattini
Gabriel Guimarães
Eros Biondini vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Joaquim Passarinho
Evandro Roman
José Rocha
Irajá Abreu
Marcelo Álvaro Antônio
João Carlos Bacelar
João Paulo Kleinübing
Marcos Montes
(Licenciado)
Paulo Feijó
Luiz Sérgio
Vander Loubet
Magda Mofatto
Zé Geraldo
Paulo Magalhães
3 vagas
Rubens Pereira Júnior
Valmir Prascidelli
Vicentinho Júnior vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Wellington Roberto
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Carlos Mendes Thame
Bebeto
Arnaldo Jordy
Caio Narcio
Arthur Virgílio Bisneto
Domingos Sávio
Fabio Garcia
João Fernando Coutinho
João Castelo
Nelson Padovani
José Reinaldo
Paulo Abi-ackel
Jose Stédile
Tereza Cristina
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Rafael Motta
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Rodrigo de Castro
ocupa a vaga)
PDT
Leônidas Cristino
Dagoberto
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Félix Mendonça Júnior
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
Sergio Vidigal vaga do PSOL
PSOL
1 vaga
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
REDE
1 vaga
1 vaga

Presidente: Pedro Vilela (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSD)
3º Vice-Presidente: Takayama (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Arnon Bezerra
Carlos Andrade
Benito Gama vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Cristiane Brasil
Claudio Cajado
Dilceu Sperafico
Ezequiel Fonseca
Jair Bolsonaro
Jarbas Vasconcelos
Luiz Carlos Busato
Marcelo Castro
Major Olimpio
Márcio Marinho
Moroni Torgan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Moses Rodrigues
Paes Landim
Pastor Eurico
Valdir Colatto
Ricardo Teobaldo
Vinicius Carvalho
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
Rosangela Gomes
ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a
Takayama
vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
vaga)
B ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Arlindo Chinaglia
Andres Sanchez
Átila Lins
Antonio Brito
Benedita da Silva
Capitão Augusto
(Licenciado)
Carlos Zarattini
Décio Lima vaga do PSOL
Henrique Fontana
Jandira Feghali
Jefferson Campos
Luiz Nishimori
Jô Moraes
Luiz Sérgio
Ságuas Moraes vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Marco Maia
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Rômulo Gouveia

vaga do

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

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

Vicente Candido

PSDB/PSB/PPS/PV
Bonifácio de Andrada vaga do

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

Secretário(a): Fábio Gomes Ferreira
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

Stefano Aguiar

PEN/PRTB

PEN/PRTB

Bruna Furlan vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Heráclito Fortes
Luiz Carlos Hauly
Miguel Haddad
Pedro Vilela

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
Átila Lira
Bruno Covas vaga do

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

Eduardo Barbosa
João Gualberto
Jutahy Junior
Mariana Carvalho
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Roberto Freire vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Rafael Motta
Shéridan vaga do

Rubens Bueno
Tadeu Alencar

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
vaga do

Vanderlei Macris

vaga do

1 vaga

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Cabo Sabino
Capitão Augusto vaga do

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

PSDB/PSB/PPS/PV

PEN/PRTB

Delegado Éder Mauro
Delegado Edson Moreira vaga do

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

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

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

Ronaldo Lessa

Roberto Góes

vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Subtenente Gonzaga

PSOL
Jean Wyllys
PTdoB

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

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

Secretário(a): Edilson Holanda Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO
Presidente: Alexandre Baldy (PTN)
1º Vice-Presidente: Ezequiel Teixeira (PTN)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (DEM)
3º Vice-Presidente: Aluisio Mendes (PTN)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alberto Fraga
Ademir Camilo
Alexandre Baldy
Arnaldo Faria de Sá
Alexandre Leite
Carlos Henrique Gaguim
Aluisio Mendes vaga do
Celso Russomanno
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Eduardo Bolsonaro
Efraim Filho
Ezequiel Teixeira vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

Gilberto Nascimento vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Givaldo Carimbão
Guilherme Mussi
João Campos
Laudivio Carvalho
Mauro Lopes
Moroni Torgan vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Onyx Lorenzoni vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Ronaldo Martins
Vitor Valim
Wilson Filho
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

Fernando Francischini
Jair Bolsonaro
Laura Carneiro
Lincoln Portela

Junho de 2016

Delegado Waldir
João Rodrigues
José Mentor
Marcio Alvino

Laerte Bessa
Marcos Reategui
Paulo Freire
Rômulo Gouveia
Reginaldo Lopes
Silas Freire
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
2 vagas
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
Carmen Zanotto
Keiko Ota
Hugo Leal
Paulo Martins
Nelson Marchezan Junior
Rocha
Pedro Vilela
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Rodrigo Martins
ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Subtenente Gonzaga
Pompeo de Mattos
PSOL
1 vaga
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PTdoB
Cabo Daciolo vaga do PSOL
Secretário(a): José Bemfica de Deus
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 166
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

Major Olimpio vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Moses Rodrigues
Osmar Terra (Licenciado)
Pastor Eurico
Renzo Braz
Ronaldo Benedet vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Conceição Sampaio (PP)
1º Vice-Presidente: Hiran Gonçalves (PP)
2º Vice-Presidente: Odorico Monteiro (PROS)
3º Vice-Presidente: Alexandre Serfiotis (PMDB)

3 vagas
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alexandre
Adail Carneiro
Serfiotis
Carlos Gomes
Afonso Hamm

Junho de 2016
Carlos Manato
Conceição
Sampaio
Darcísio Perondi
Dr. Jorge Silva
Dr. Sinval
Malheiros
Dulce Miranda
Hiran Gonçalves
Jhonatan de
Jesus
João Marcelo
Souza
Jones Martins
Laura Carneiro
Mandetta
Marcelo Belinati
Marx Beltrão
Misael Varella
Saraiva Felipe
Sérgio Reis
Sóstenes
Cavalcante
Toninho Pinheiro
Val Amélio
Zeca Cavalcanti

Adelson Barreto
Angela Albino
vaga do PTdoB

Antonio Brito
Assis Carvalho
Benedita da
Silva
(Licenciado)
Brunny
Chico D'angelo
Clarissa
Garotinho
Jandira Feghali
Jorge Solla
Miguel Lombardi
Odorico Monteiro
Pepe Vargas
Zenaide Maia
(Dep. S.PART.
ocupa a vaga)
1 vaga
Carmen Zanotto
Célio Silveira
Eduardo
Barbosa
Flavinho
Geraldo
Resende
Leandre
Luciano Ducci
Marcus Pestana
Paulo Foletto
Shéridan

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Alan Rick
Antônio Jácome
Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra
Cristiane Brasil
Eli Corrêa Filho

Diego Garcia

vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Francisco Floriano
Hugo Motta
João Campos vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Jorge Tadeu Mudalen
Juscelino Filho
Luiz Carlos Busato
Macedo
Marcos Soares
Renato Molling
Rôney Nemer
Rosangela Gomes vaga do PTdoB
Silas Câmara
Takayama
Valtenir Pereira
Wilson Filho
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelmo Carneiro Leão
Arlindo Chinaglia
Cajar Nardes vaga do

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

Mário Heringer
Pompeo de
Mattos
Jean Wyllys
(Dep. do
PT/PSD/PR/PR
OS/PCdoB
ocupa a vaga)
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MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMB ocupa a vaga)
PDT
Flávia Morais
Sergio Vidigal
PSOL
PTdoB

Ivan Valente

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PMB
Weliton Prado vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
S.PART.

Giovani Cherini
vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Secretário(a): Rubens Gomes Carneiro Filho
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Wolney Queiroz (PDT)
1º Vice-Presidente: Orlando Silva (PCdoB)
2º Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)

Christiane de Souza Yared
Dr. João
Erika Kokay
Fábio Mitidieri
Henrique Fontana
Jô Moraes
João Paulo Kleinübing (Licenciado)
Raquel Muniz
Rômulo Gouveia
Ságuas Moraes
Silas Freire
Zeca Dirceu
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Oliveira Maia
Danilo Forte
Geovania de Sá
Heitor Schuch
Lobbe Neto
Mariana Carvalho
Pedro Cunha Lima
Raimundo Gomes de Matos
Vitor Lippi vaga do

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

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Augusto Coutinho
Ademir Camilo
Benjamin Maranhão
Efraim Filho
Daniel Vilela
Jorge Côrte Real vaga do PDT
Jozi Araújo
José Otávio Germano
Junior Marreca
Jovair Arantes
Luiz Carlos Busato
Lelo Coimbra
vaga do PSL
Nivaldo Albuquerque
Lucas Vergilio
Paulo Pereira da Silva
Ricardo Barros (Licenciado)
Rôney Nemer
Vitor Valim
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Walney Rocha
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Wladimir Costa
ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Daniel Almeida
Alice Portugal
Erika Kokay
Cabo Sabino
Fábio Mitidieri
Capitão Augusto
Gorete Pereira
George Hilton
Orlando Silva vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Leonardo Monteiro
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Vicentinho
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Geovania de Sá

Valmir Prascidelli
Zé Carlos
1 vaga
Arthur Oliveira Maia
Fábio Sousa
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Roberto de Lucena vaga do

Maria Helena

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

Nelson Marchezan Junior
1 vaga
PDT

André Figueiredo vaga do

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

Carlos Eduardo Cadoca vaga do

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

Junho de 2016
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)

Rubens Otoni
Sérgio Brito
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
Alex Manente vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV
Evair Vieira de Melo vaga do

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

PSDB/PSB/PPS/PV

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

Flávia Morais vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Wolney Queiroz
PSL
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PTdoB
Silvio Costa vaga do

Bebeto vaga do

PEN/PRTB

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

Otavio Leite

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

Alfredo Kaefer

Carlos Sampaio

Rubens Bueno vaga do

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

PEN/PRTB

Fabio Garcia
João Gualberto
Rafael Motta
Roberto de Lucena vaga do

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

Valadares Filho
2 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PRP/PSDC/PEN/PRTB

PDT
Carlos Eduardo Cadoca

Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

vaga do

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

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

COMISSÃO DE TURISMO

Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A , sala 151
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

Presidente: Herculano Passos (PSD)
1º Vice-Presidente: Sérgio Brito (PSD)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Adalberto Cavalcanti
Edinho Bez vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Manato
João Marcelo Souza
Mauro Lopes
Laercio Oliveira
Moses Rodrigues
Marquinho Mendes
Renato Molling
Mauro Mariani
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
Nelson Meurer
ocupa a vaga)
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
Roberto Britto
ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a
Walter Alves
vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
vaga)
B ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Herculano Passos vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Goulart
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

José Airton Cirilo
José Nunes
Magda Mofatto
Professor Sérgio de
Oliveira vaga do PDT

Hissa Abrahão

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

José Mentor
José Rocha
Luizianne Lins
Marcio Alvino

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Washington Reis (PMDB)
1º Vice-Presidente: Altineu Côrtes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Altineu Côrtes vaga do
Adalberto Cavalcanti
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Cleber Verde
Edinho Araújo
Edinho Bez
Elcione Barbalho
Ezequiel Fonseca
Fernando Jordão vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Hermes Parcianello vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Julio Lopes
Juscelino Filho
Laudivio Carvalho
Luiz Carlos Ramos
Marcelo Matos
Marinha Raupp
Marquinho Mendes vaga do PDT
Mauro Lopes

Arnaldo Faria de Sá vaga do PDT
Aureo
Benjamin Maranhão
vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Deley
Fábio Ramalho
Fausto Pinato
Flaviano Melo
Josi Nunes
Júlia Marinho
Lucio Mosquini
Marcelo Squassoni
Mário Negromonte Jr.
Marx Beltrão
Misael Varella
Ricardo Izar

Junho de 2016
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Mauro Mariani vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Nelson Marquezelli
Renzo Braz
Roberto Britto
Roberto Sales
Ronaldo Carletto
Sérgio Moraes
Washington Reis
2 vagas

Rodrigo Maia
Simão Sessim
Walter Alves
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
2 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Valle vaga do PDT
Alfredo Nascimento
Cajar Nardes
Clarissa Garotinho
Delegado Edson Moreira vaga do
Christiane de Souza Yared
PSDB/PSB/PPS/PV
Danrlei de Deus Hinterholz
Diego Andrade
Dr. João vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Goulart
Luiz Sérgio
Marcio Alvino
Milton Monti
Remídio Monai vaga do

Domingos Neto
Fabiano Horta
Jaime Martins
José Airton Cirilo
Marcelo Álvaro Antônio
Paulo Freire
Sérgio Brito

Silas Freire vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

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

Vicentinho Júnior

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
2 vagas
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
Fabio Garcia vaga do PSOL
Hugo Leal
Giuseppe Vecci
Tenente Lúcio
João Paulo Papa
José Reinaldo vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Vanderlei Macris
PRP/PSDC/PEN/PRTB

(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

Jose Stédile

Leopoldo Meyer

Marinaldo Rosendo
Miguel Haddad
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
2 vagas
Leônidas Cristino
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(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
1 vaga
ocupa a vaga)
REDE
1 vaga
João Derly
PTdoB
Luis Tibé vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

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

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Vinicius Gurgel

PSDB/PSB/PPS/PV

Quarta-feira 29

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E PROPOR
MELHORIAS NA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO
DAS CONTAS PÚBLICAS E DE CONFERÊNCIA DAS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
Presidente: Júlio Cesar (PSD)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSD)
2º Vice-Presidente: Izalci (PSDB)
3º Vice-Presidente: Conceição Sampaio (PP)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Suplent
es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Daniel
Augusto Coutinho
Vilela
Gilberto
Nascime
Benito Gama
nto
Hildo
Celso Maldaner
Rocha
Julio
Conceição Sampaio
Lopes
Luiz
Carlos
Covatti Filho
Busato
Venezia
no Vital
Efraim Filho
do Rêgo
Luiz Carlos Ramos
5 vagas
Marcelo Matos vaga do PDT
Mauro Pereira
Rodrigo Pacheco
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Jaime
Capitão Augusto
Martins
José
Clarissa Garotinho
Nunes
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Delegado Waldir
6 vagas
Domingos Neto
Titulares

278

Quarta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Edmar Arruda (Licenciado) vaga do

Odorico Monteiro

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

Raquel Muniz vaga do

Júlio Cesar
Rômulo Gouveia
3 vagas

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

PSDB/PSB/PPS/PV
Fabio Garcia
6 vagas
Fernando Coelho Filho (Licenciado)
Izalci
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT
Hissa Abrahão vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
1 vaga
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E DEBATER
OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICA, BEM COMO PROPOR
MEDIDAS TENDENTES A MINIMIZAR OS IMPACTOS DA
ESCASSEZ DE ÁGUA NO BRASIL

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Altineu Côrtes vaga do
Adail Carneiro
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Serfiotis vaga do

Fausto Pinato

Beto Rosado
Laudivio Carvalho
Celso Pansera
Mário Negromonte Jr.
Felipe Maia
Nelson Marquezelli
Newton Cardoso Jr
7 vagas
Vitor Valim
Walney Rocha
Zé Silva
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Clarissa Garotinho
Ana Perugini
Givaldo Vieira
Bilac Pinto
Herculano Passos
Bohn Gass
Luciana Santos
Goulart
Marcelo Álvaro Antônio vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Jaime Martins
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Nilto Tatto

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

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Caio Narcio
Danilo Cabral
João Paulo Papa
Evair Vieira de Melo
Leopoldo Meyer
4 vagas
Luiz Lauro Filho
Raimundo Gomes de Matos
Sarney Filho (Licenciado)
PDT
Flávia Morais
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PTdoB
Silvio Costa
1 vaga
S.PART.
vaga do PDT
Giovani Cherini
Secretário(a): Tiago Moreira da Fonseca
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6202
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO
FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE SINDICAL

Presidente: Celso Pansera (PMDB)
1º Vice-Presidente: Newton Cardoso Jr (PMDB)
2º Vice-Presidente: Sarney Filho (PV)
3º Vice-Presidente: Zé Silva (SD)
Relator: Givaldo Vieira (PT)

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Junho de 2016

Margarida Salomão

Presidente: Paulo Pereira da Silva (SD)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Max Filho (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Bebeto (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Carlos Henrique Gaguim
Arnaldo Faria de Sá
César Halum
Cleber Verde
Darcísio Perondi
Laercio Oliveira
vaga do PSL
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Givaldo Carimbão
Lucas Vergilio
Jerônimo Goergen
Mandetta
Lincoln Portela vaga do
Valdir Colatto
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Manoel Junior
Paulo Azi
Paulo Pereira da Silva
Ricardo Izar vaga do

6 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Walney Rocha
Zé Silva
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
Jorginho Mello
ocupa a vaga)
Leonardo Monteiro
7 vagas
vaga do
Marcos Reategui
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

Junho de 2016
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PRP/PSDC/PEN/PRTB

Orlando Silva
Rogério Rosso
Sandro Alex vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Elizeu Dionizio
Bruna Furlan
Nelson Marchezan Junior
Geovania de Sá
Raimundo Gomes de Matos
Roberto de Lucena vaga do
Heitor Schuch
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Max Filho
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

Subtenente Gonzaga

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

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

1 vaga

Presidente: Carlos Melles (DEM)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Hissa Abrahão (PDT)

Fernando Jordão
José Otávio Germano
Junior Marreca
Leonardo Quintão
Marcelo Matos vaga do PDT
Renzo Braz
(Dep. do

Davidson Magalhães
Marcos Reategui vaga do

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

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

Margarida Salomão
Maria do Rosário
Paulo Feijó
Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Eliziane Gama vaga do PTC
Júlio Delgado
Luiz Carlos Hauly
Miguel Haddad
Silvio Torres
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT
Hissa Abrahão vaga do

Jhc
5 vagas

1 vaga

1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR
PROPOSTA DE LEI ORGÂNICA DA SEGURANÇA PÚBLICA
NO BRASIL

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Altineu Côrtes vaga do
Carlos Bezerra
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Chico D'angelo

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PTC
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO À
FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR (FUNDOS DE PENSÃO)
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PSDB/PSB/PPS/PV

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

Carlos Melles
Cristiane Brasil
Fausto Pinato
Fernando Francischini vaga do

Quarta-feira 29

André Fufuca (Licenciado)
Gilberto Nascimento
João Arruda
Luiz Carlos Busato
Mandetta
Zé Silva
5 vagas

Presidente: Cabo Sabino (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Benedet (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alberto Fraga
Augusto Coutinho
Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Bolsonaro
Gilberto Nascimento
Jair Bolsonaro
Guilherme Mussi
João Campos vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Laudivio Carvalho
José Otávio Germano
Major Olimpio
Lincoln Portela vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Marx Beltrão
Mauro Pereira
Ronaldo Benedet
Nivaldo Albuquerque
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Ronaldo Martins
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
1 vaga

Pastor Eurico

vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

Rogério Peninha Mendonça
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Átila Lins
Delegado Edson Moreira vaga do

Cabo Sabino

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

Capitão Augusto
Delegado Waldir

Osmar Terra (Licenciado)

PEN/PRTB
vaga do

Laerte Bessa

PSDB/PSB/PPS/PV

Fábio Mitidieri
Heuler Cruvinel
Marcos Reategui vaga do

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

Paulo Pimenta
Paulo Teixeira
Ronaldo Fonseca
1 vaga

Rômulo Gouveia
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
3 vagas

PSDB/PSB/PPS/PV

Gonzaga Patriota
Rocha

Arnaldo Jordy
Hugo Leal vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Severino Ninho
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
B ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
2 vagas
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
Pompeo de Mattos
Subtenente Gonzaga
PSOL
(Dep. do PTdoB ocupa a
Edmilson Rodrigues
vaga)
PTdoB
Cabo Daciolo vaga do PSOL
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE, ESTUDO E
FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À LEI
8.666, DE 1993 (INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS)
Presidente: Carlos Marun (PMDB)
1º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2º Vice-Presidente: Fábio Mitidieri (PSD)
3º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB)
Relator: Mário Heringer (PDT)

Junho de 2016

Relator-Parcial: Luiz Carlos Busato (PTB)
Relator-Parcial: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre
Aguinaldo Ribeiro
Moura
Bacelar
Edinho Bez
Ezequiel
Carlos Marun
Teixeira
Jorge Côrte
Celso Maldaner
Real
Leonardo
José Carlos Aleluia
Quintão
Lucio
Julio Lopes
Mosquini
Renata
Laercio Oliveira
Abreu
Ricardo
Barros
Luiz Carlos Busato
(Licenciado)
Osmar Serraglio
3 vagas
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Davidson Magalhães
Ana Perugini
Edmar Arruda (Licenciado) vaga do
Átila Lins
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Gabriel
Guimarães
João Carlos
Bacelar
Júlio Cesar
Rubens
Pereira
Júnior
2 vagas

Fábio Mitidieri
Helder Salomão
José Guimarães
Margarida Salomão
Milton Monti
Remídio Monai
Rogério Rosso

PSDB/PSB/PPS/PV
Marcos
Abrão
5 vagas

Bebeto
Célio Silveira
Eduardo Cury
Júlio Delgado
Leandre
Nelson Marchezan Junior

PDT

Mário Heringer
PTC
1 vaga

André
Figueiredo
1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DO MARCO REGULATÓRIO DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
Presidente: Baleia Rossi (PMDB)
1º Vice-Presidente: Goulart (PSD)
2º Vice-Presidente: João Paulo Papa (PSDB)

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

3º Vice-Presidente:
Relator: Nelson Marquezelli (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Abel Mesquita Jr. vaga do PDT
Andre Moura
Covatti Filho vaga do
Baleia Rossi
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Celso Maldaner
Fausto Pinato
Fernando Francischini
Marcelo Aro vaga do PTdoB
Nelson Marquezelli
Osmar Terra (Licenciado)
Professor Victório Galli
Renzo Braz
Ronaldo Carletto
2 vagas

Fernando Monteiro
Josué Bengtson
Julio Lopes
Junior Marreca
Marcelo Matos vaga do PDT
Mário Negromonte Jr.
Mauro Lopes
Valdir Colatto
Zé Silva
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Anderson Ferreira vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

Diego Andrade
Goulart
Orlando Silva
Remídio Monai
Rubens Otoni
Toninho Wandscheer
Vicentinho Júnior vaga do

Carlos Zarattini
Christiane de Souza Yared vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Clarissa Garotinho
Evandro Roman
Heuler Cruvinel
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
3 vagas

Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO À PARTILHA DE
RECURSOS PÚBLICOS E RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES DA
UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO
FEDERAL (PACTO FEDERATIVO)
Presidente: Danilo Forte (PSB)
1º Vice-Presidente: Sergio Souza (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Caetano (PT)
Relator: Andre Moura (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alexandre Baldy vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Alceu Moreira
Andre Moura
Beto Rosado
Antônio Jácome
Fabio Reis
Deley
Fernando Monteiro
Esperidião Amin
Hiran Gonçalves
Hildo Rocha
Kaio Maniçoba
Jarbas Vasconcelos
Laercio Oliveira
Ronaldo Carletto
Mário Negromonte Jr.
Sergio Souza
Newton Cardoso Jr
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
Walter Alves
vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
2 vagas
B ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Caetano
Átila Lins
Clarissa Garotinho
Margarida Salomão
Maurício Quintella Lessa
(Licenciado) vaga do
Décio Lima
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

PSDB/PSB/PPS/PV

Wellington Roberto
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
Silvio Torres
vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Hugo Leal
5 vagas
João Paulo Papa
Samuel Moreira (Licenciado)
Vanderlei Macris
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PTdoB
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
1 vaga
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
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Domingos Neto
Herculano Passos
Jorginho Mello
José Nunes vaga do PSL
Júlio Cesar
Zeca Dirceu

PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente
Arthur Oliveira Maia vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB

Danilo Forte
Fabio Garcia
João Gualberto
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PDT
Ronaldo Lessa
PSL
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta

Paulo Freire
Pedro Uczai
Zenaide Maia
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
2 vagas
Arnaldo Jordy
Heráclito Fortes
José Reinaldo
Marco Tebaldi
Rafael Motta vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Samuel Moreira
(Licenciado)
(Dep. do PSL ocupa a
vaga)
Sergio Vidigal
Alfredo Kaefer vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

1 vaga
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Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

Marcus Pestana
Paulo Foletto
Vanderlei Macris

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 01-A, DE
2015, DO SR. VANDERLEI MACRIS E OUTROS, QUE
"ALTERA O ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
DISPOR SOBRE O VALOR MÍNIMO A SER APLICADO
ANUALMENTE PELA UNIÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE, DE FORMA ESCALONADA EM CINCO
EXERCÍCIOS: 15%, 16%, 17%, 18% E 18,7%"
Presidente:
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Marcus Pestana (PSDB)
Relator: Carmen Zanotto (PPS)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alexandre Serfiotis vaga do
Arnaldo Faria de Sá
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Manato
Hiran Gonçalves
Lelo Coimbra
Mandetta
Osmar Terra (Licenciado)
Professor Victório Galli
Renzo Braz

Darcísio Perondi
Dr. Jorge Silva vaga do
Dr. Sinval Malheiros vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

Jhonatan de Jesus
José Otávio Germano
Misael Varella
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
5 vagas

PRP/PSDC/PEN/PRTB

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

Jorge Solla
Marcos Montes
Odorico Monteiro
Zenaide Maia
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
João Paulo Papa
Geraldo Resende vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Raimundo Gomes de Matos
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Leandre
Luciano Ducci

PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
PTC

1 vaga

Flávia Morais
1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 2-A, DE
2015, DO SR. HÉLIO LEITE E OUTROS, QUE "ALTERA O ART.
166 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA TORNAR
OBRIGATÓRIA A EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA"
Presidente: Giovani Cherini (S.PART.)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSD)
2º Vice-Presidente: Caio Narcio (PSDB)
3º Vice-Presidente: César Halum (PRB)
Relator: Carlos Henrique Gaguim (PTN)

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Toninho Pinheiro
Wilson Filho
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Marcos Reategui vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Adelmo Carneiro Leão

Dr. João

Mário Heringer

Junho de 2016

Vitor Lippi
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Carlos Marun
Carlos
Henrique
Elmar Nascimento
Gaguim
César Halum
Iracema Portella
Hélio Leite
Jhonatan de Jesus
Hildo Rocha
Pedro Fernandes
Nilton
Valtenir Pereira vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capixaba
Renzo Braz
6 vagas
Saraiva
Felipe
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Átila Lins
Júlio Cesar
(Dep. do
Capitão
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Augusto
PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Luiz Cláudio
6 vagas
Rômulo
Gouveia
(Dep. do
PSDB/PSB/P
PS/PV ocupa
a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Caio Narcio
6 vagas
Giuseppe
Vecci
Heráclito
Fortes
Hugo Leal vaga
do

PT/PSD/PR/PROS/P
CdoB

Junho de 2016
Izalci
(Dep. do PDT
ocupa a
vaga)
1 vaga

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Chico Lopes

PDT

Hissa
Abrahão vaga

1 vaga

do

PSDB/PSB/PPS/PV

(Dep.
S.PART.
ocupa a
vaga)
1 vaga

PSOL
1 vaga

S.PART.

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19-A, DE
2011, DO SR. WILSON FILHO E OUTROS, QUE "ALTERA O
ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS PARA ESTABELECER A CRIAÇÃO DA ZONA
FRANCA DO SEMIÁRIDO NORDESTINO"
Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Gonzaga Patriota (PSB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Beto Rosado vaga do
Adail Carneiro
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Efraim Filho
Kaio Maniçoba vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Carlos Melles
Mário Negromonte Jr.
Fernando Monteiro
Ricardo Teobaldo
Franklin Lima vaga do PTdoB
Roberto Britto
Genecias Noronha
Veneziano Vital do Rêgo
Marcelo Castro
Vitor Valim
Paes Landim vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
5 vagas
Walter Alves
Wilson Filho
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Valle vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Joaquim Passarinho
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Cabo Sabino

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

PDT

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

Giovani
Cherini vaga do

Antônio Jácome

Gorete Pereira
José Airton Cirilo
Júlio Cesar
Odorico Monteiro
Raquel Muniz vaga do

Quarta-feira 29

(Dep. do

Zé Carlos
1 vaga

PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Virgílio Bisneto
Gonzaga Patriota
João Gualberto
Raimundo Gomes de Matos
Rodrigo Martins
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Ronaldo Lessa
PTdoB
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)

6 vagas

1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39-A DE
2007, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS E OUTROS,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (INCLUI A ÁGUA COMO DIREITO SOCIAL), E
APENSADA
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Daniel Vilela
Fernando Jordão
Hiran Gonçalves
Newton Cardoso Jr
Luiz Carlos Busato
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Marinha Raupp
ocupa a vaga)
Professor Victório Galli
7 vagas
Roberto Balestra
Zé Silva
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
3 vagas
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Átila Lins

Domingos Neto
Eros Biondini vaga do

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

Cabo Sabino

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Givaldo Vieira
Leo de Brito
Nilto Tatto
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Daniel Coelho
Evair Vieira de Melo vaga do

Odorico Monteiro
6 vagas

5 vagas

Janete Capiberibe
João Paulo Papa
Rafael Motta vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

1 vaga

(Dep. do
PSOL ocupa
a vaga)
(Dep. do
PSDB/PSB/P
PS/PV ocupa
a vaga)
6 vagas

Marcos Abrão

PRP/PSDC/PEN/PRTB

PDT

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Benedet
Valdir Colatto
5 vagas

Hélio Leite
Julio Lopes
Laercio Oliveira
Lelo Coimbra
Paes Landim
Rogério Peninha Mendonça
Tia Eron
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal

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

Raimundo Gomes de Matos
Rodrigo Martins
Sarney Filho (Licenciado)

Junho de 2016

1 vaga

PSL

Dâmina Pereira vaga do

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

Carlos Zarattini
Cesar Souza (Licenciado)
Gorete Pereira
Joaquim Passarinho
Moema Gramacho
Odorico Monteiro
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy
Heráclito Fortes

Bebeto
Bruno Covas
Heitor
Schuch
João Castelo
João Paulo
Papa vaga do

Jose Stédile
Marco Tebaldi

PRP/PSDC/PEN/PRTB

S.PART.

1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39-A, DE
2011, DO SR. ARNALDO JORDY E OUTROS, QUE "REVOGA
O INCISO VII DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO E O § 3º DO
ART. 49 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, PARA EXTINGUIR O INSTITUTO DO
TERRENO DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS E PARA
DISPOR SOBRE A PROPRIEDADE DESSES IMÓVEIS", E
APENSADAS
Presidente: Esperidião Amin (PP)
1º Vice-Presidente: Joaquim Passarinho (PSD)
2º Vice-Presidente: Marco Tebaldi (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jose Stédile (PSB)
Relator: Alceu Moreira (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Augusto
Alceu Moreira
Coutinho
Josué
Eduardo Bolsonaro
Bengtson
Luis Carlos
Elcione Barbalho
Heinze
Roberto
Esperidião Amin
Sales
Franklin Lima vaga do PTdoB
Ronaldo

Otavio Leite

PT/PSD/PR/PROS/P
CdoB

Rogério Marinho

Jutahy Junior
Rubens
Bueno

PDT

Pompeo de
Mattos

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

1 vaga
Edmilson
Rodrigues vaga
do

PT/PSD/PR/PROS/P
CdoB

Secretário(a): Vivianne Ramos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44-A, DE
2015, DO SR. CABO SABINO E OUTROS, QUE
"ACRESCENTA UM § 3º AO CAPUT DO ART. 42, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEFININDO A CARGA HORÁRIA
DE TRABALHO DIÁRIA E SEMANAL DOS POLICIAIS E
BOMBEIROS MILITARES"
Presidente: Capitão Augusto (PR)
1º Vice-Presidente: Alberto Fraga (DEM)
2º Vice-Presidente: Rocha (PSDB)
3º Vice-Presidente: Eduardo Bolsonaro (PSC)
Relator: Subtenente Gonzaga (PDT)

Junho de 2016
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Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alberto Fraga
Laudivio Carvalho
Eduardo Bolsonaro
Manoel Junior
Guilherme Mussi
Moses Rodrigues
Hildo Rocha
Ronaldo Benedet
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
Macedo
B ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
Major Olimpio
B ocupa a vaga)
Pastor Eurico vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
5 vagas
Rôney Nemer
Silas Câmara
Vitor Valim
Wilson Filho
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Delegado Waldir vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Cabo Sabino

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

Capitão Augusto

vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

Dr. João
Eros Biondini vaga do

Delegado Éder Mauro

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

Heuler Cruvinel
Laerte Bessa
Rubens Pereira Júnior
3 vagas

Raquel Muniz
6 vagas

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

PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Elizeu Dionizio
Izalci
Rocha
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PDT
Subtenente Gonzaga
PTC
1 vaga

6 vagas

1 vaga
1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 70-A, DE 2011, DO SENADO FEDERAL,
QUE "ALTERA O PROCEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS PELO CONGRESSO NACIONAL"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Walter Alves (PMDB)
Titulares

Suplent
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es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Carlos
Adail Carneiro
Marun
Celso
Alberto Fraga
Pansera
Esperidi
Antonio Bulhões
ão Amin
Luiz
Carlos
Augusto Coutinho
Busato
Ricardo
Barros
Eduardo Bolsonaro
(Licencia
do)
Manoel Junior
6 vagas
Marcos Rogério vaga do PDT
Mário Negromonte Jr.
Nelson Marquezelli
Osmar Serraglio
Simão Sessim
Walter Alves
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Luiz
Átila Lins
Couto
Luiz
Domingos Neto
Sérgio
Rogério
Jorginho Mello
Rosso
Milton Monti
5 vagas
Paulão
Rubens Otoni
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bruno
Bebeto
Covas
Betinho Gomes
5 vagas
Bonifácio de Andrada
César Messias
Marcus Pestana
Rubens Bueno
PDT
(Dep. do
Dagobert
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP
o
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PTdoB
Cabo Daciolo vaga do PSOL
Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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
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SISTEMA ORGÂNICO DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS"

Eduardo Bolsonaro
José Carlos Aleluia
Luiz Carlos Ramos
Márcio Marinho
Marcus Vicente
Nilton Capixaba

Fausto Pinato
Hélio Leite vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

João Campos vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Lucio Vieira Lima
Moroni Torgan
Paes Landim
Valtenir Pereira vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

Osmar Serraglio
Sergio Souza
Walter Alves
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto

Brunny vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Delegado Éder Mauro
Expedito Netto vaga do

Evandro Roman
Gorete Pereira

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Joaquim Passarinho
Odorico Monteiro

Rubens Otoni

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

Sandro Alex vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Toninho Wandscheer
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Bruno Covas
Fábio Sousa
Luciano Ducci
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
2 vagas

Edmilson Rodrigues

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 99-A, DE
2011, DO SR. JOÃO CAMPOS E OUTROS, QUE
"ACRESCENTA AO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
O INC. X, QUE DISPÕE SOBRE A CAPACIDADE
POSTULATÓRIA DAS ASSOCIAÇÕES RELIGIOSAS PARA
PROPOR AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU
ATOS NORMATIVOS, PERANTE A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL"
Presidente: Ronaldo Fonseca (PROS)
1º Vice-Presidente: Lucio Mosquini (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Carlos Gomes
Ezequiel Teixeira
Givaldo Carimbão vaga do
Conceição Sampaio
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
João Campos vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Lincoln Portela vaga do

Josué Bengtson
Professor Victório Galli

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

Ronaldo Lessa

PSOL

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

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Altineu Côrtes vaga do
Ezequiel Fonseca
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PDT
Dagoberto
Chico Alencar

Presidente: Dagoberto (PDT)
1º Vice-Presidente: Márcio Marinho (PRB)
2º Vice-Presidente: Sergio Souza (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odorico Monteiro (PROS)

Arthur Lira
Beto Salame vaga do

Junho de 2016

Arnaldo Jordy
Fabio Garcia
Tadeu Alencar
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas

Lucio Mosquini

Ronaldo Nogueira (Licenciado)

vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Marcelo Aguiar
Márcio Marinho
Marcos Rogério vaga do PDT
Missionário José Olimpio
Nilton Capixaba
Pastor Eurico vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Pr. Marco Feliciano
Vitor Valim
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Jefferson Campos

Paulo Freire

Tia Eron
7 vagas

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

Ronaldo Fonseca
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
4 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bonifácio de Andrada
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P

6 vagas

Junho de 2016
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SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
3 vagas
PDT
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSL
1 vaga

Assis do Couto
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Weverton Rocha

PTdoB

1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Claudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225
1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 131-A, DE 2011, DO SR. NILSON LEITÃO E
OUTROS, QUE "ALTERA O § 4º DO ART. 184 E ACRESCENTA
INCISO IX E §§ 3º E 4º AO ART. 187 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (ASSEGURA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGRÍCOLA E PECUÁRIA
ESPECÍFICA POR AGENTES COMUNITÁRIOS DA TERRA
COMO PARTE INTEGRANTE DA POLÍTICA AGRÍCOLA E DA
REFORMA AGRÁRIA)
Presidente: César Halum (PRB)
1º Vice-Presidente: Zé Silva (SD)
2º Vice-Presidente: Shéridan (PSDB)
3º Vice-Presidente: Evair Vieira de Melo (PV)
Relator: Luiz Cláudio (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Ademir Camilo
Beto Rosado
Dilceu Sperafico
Carlos Bezerra
Jerônimo Goergen
Carlos Henrique Gaguim
Josué Bengtson
César Halum
7 vagas
Lucio Mosquini
Mandetta
Nilton Capixaba
Roberto Balestra
Valdir Colatto
Zé Silva
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Daniel Almeida
8 vagas
Evandro Roman
José Nunes
Luiz Cláudio
Luiz Nishimori
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Evair Vieira de Melo
Domingos Sávio
Heitor Schuch
5 vagas
Nilson Leitão
Raimundo Gomes de Matos
Rodrigo Martins
Shéridan
PDT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 159-A, DE
2007, DO SR. ASSIS DO COUTO E OUTROS, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 4º DO ART.177 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (DESTINA RECURSOS DA CIDE-COMBUSTÍVEIS
PARA O FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE MITIGAÇÃO
DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NEGATIVOS
DECORRENTES DA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS), E
APENSADAS
Presidente: André Fufuca (PP)
1º Vice-Presidente: Covatti Filho (PP)
2º Vice-Presidente: Pedro Vilela (PSDB)
3º Vice-Presidente: Fabio Garcia (PSB)
Relator: Mário Negromonte Jr. (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alexandre Baldy vaga do
Guilherme Mussi
PSDB/PSB/PPS/PV
André Fufuca (Licenciado)
Covatti Filho
Eduardo Bolsonaro
Elmar Nascimento
Fernando Jordão
Jhonatan de Jesus

Julio Lopes
Marcelo Aro
Marcos Rogério vaga do PDT
Mauro Lopes
Wilson Filho
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
5 vagas

Kaio Maniçoba
Lelo Coimbra
Marcelo Matos vaga do PDT
Mário Negromonte Jr.
Sérgio Moraes
Wladimir Costa
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Diego Andrade vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Carlos Zarattini

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Jaime Martins
Heuler Cruvinel
Marcos Montes
Irajá Abreu
Nilto Tatto
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Remídio Monai
5 vagas
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bruna Furlan
Heitor Schuch
Fabio Garcia
5 vagas
Pedro Vilela
Rafael Motta vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

Edmilson Rodrigues

Leônidas Cristino

vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 187-A, DE
2012, DO SR. WELLINGTON FAGUNDES E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO ÀS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO I
DO ART. 96 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RENOMINA AS
SUAS ALÍNEAS SUBSEQUENTES E ACRESCENTA-LHE UM
PARÁGRAFO ÚNICO, DISPONDO SOBRE A ELEIÇÃO DOS
ÓRGÃOS DIRETIVOS DOS TRIBUNAIS DE 2º GRAU"

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Jose Stédile
Rodrigo Martins
Max Filho
Sarney Filho (Licenciado)
Paulo Abi-ackel
4 vagas
Tadeu Alencar
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Weverton Rocha
ocupa a vaga)
PTdoB
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
1 vaga
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
REDE
Alessandro Molon vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Presidente:
1º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PRB)
2º Vice-Presidente: Paulo Freire (PR)
3º Vice-Presidente: Rubens Pereira Júnior (PCdoB)
Relator: João Campos (PRB)

Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Antonio Bulhões
Daniel Vilela
Sergio Souza
Valtenir Pereira vaga do
Fernando Francischini
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Gilberto Nascimento
João Campos vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Junior Marreca
Lincoln Portela vaga do

Junho de 2016

9 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 214-A, DE
2003, DO SENADO FEDERAL, DESTINADA A
"ACRESCENTAR § 5º AO ART. 73 E § 4º AO ART. 131,
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA INSTITUIR AS
CONSULTORIAS JURÍDICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
FEDERAL"
Presidente: Cristiane Brasil (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Paulo Abi-ackel (PSDB)

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Marcos Rogério vaga do PTdoB
Osmar Serraglio
Paes Landim
Pastor Eurico vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Sergio Zveiter (Licenciado) vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Vinicius Carvalho
3 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Laerte Bessa
Paulo Freire vaga do PDT
Paulo Teixeira
Rubens Pereira Júnior
(Dep. do REDE ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do

Suplent
es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Arnon
Beto Salame vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bezerra
Ezequie
l
Cristiane Brasil
Fonsec
a
Jovair
Eduardo Bolsonaro
Arantes
Nilton
Capixab
Esperidião Amin
a
Fausto Pinato
Venezia
Titulares

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

Junho de 2016
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no Vital
do
Rêgo
6 vagas

Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Rogério vaga do PDT
Odelmo Leão
Osmar Serraglio
Rodrigo Pacheco
Sergio Souza
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Gabriel Guimarães
8 vagas
Luiz Cláudio
Sandro Alex vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
5 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bruno Covas
6 vagas
Fabio Garcia
Paulo Abi-ackel
Tadeu Alencar
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/ 1 vaga
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSL
Dâmina Pereira vaga do
1 vaga
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
1 vaga
Secretário(a): Claudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE 2000, DO SR. ALMIR SÁ E
OUTROS, QUE "ACRESCENTA O INCISO XVIII AO ART. 49;
MODIFICA O § 4º E ACRESCENTA O § 8º AMBOS NO ART.
231, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUI DENTRE AS
COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS DO CONGRESSO NACIONAL
A APROVAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS
TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS ÍNDIOS E A
RATIFICAÇÃO DAS DEMARCAÇÕES JÁ HOMOLOGADAS;
ESTABELECENDO QUE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
DE DEMARCAÇÃO SERÃO REGULAMENTADOS POR LEI), E
APENSADAS
Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
2º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
3º Vice-Presidente: Luiz Nishimori (PR)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alceu Moreira vaga do PTC
Abel Mesquita Jr. vaga do PDT
Celso Maldaner
Darcísio Perondi
César Halum
Diego Garcia
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Dilceu Sperafico
Fausto Pinato
Jerônimo Goergen
Newton Cardoso Jr
Sergio Souza
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
3 vagas

Osmar Serraglio

Professor Victório Galli
Valdir Colatto
Zé Silva
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bilac Pinto
Irajá Abreu
Davidson Magalhães
Leo de Brito vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Erika Kokay
Luiz Couto
Marcos Reategui vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Evandro Roman
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Luiz Nishimori
Marcos Montes
Padre João
Ságuas Moraes

Nilto Tatto
(Dep. do REDE ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Janete Capiberibe
Adilton Sachetti
Nilson Leitão
Marco Tebaldi
Rossoni (Licenciado)
Ricardo Tripoli
Sarney Filho (Licenciado)
Rocha
Shéridan
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Tereza Cristina
ocupa a vaga)
PDT
Vicente Arruda vaga do
Pompeo de Mattos
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PTC
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
Edmilson Rodrigues vaga do PTC
Glauber Braga vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

REDE
Alessandro Molon vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 250-A, DE
2008, DO SR. PEDRO CHAVES E OUTROS, QUE "ACRESCE
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (INTEGRA AOS QUADROS EFETIVOS DE
PESSOAL OS EMPREGADOS DE EMPRESA ESTATAL EM
FASE DE LIQUIDAÇÃO OU PROCESSO DE EXTINÇÃO, QUE
SE ENCONTRAM AGREGADOS AO SERVIÇO PÚBLICO E
QUE POSSUAM MAIS DE VINTE ANOS DE EXERCÍCIO)
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Presidente: João Campos (PRB)
1º Vice-Presidente: Valtenir Pereira (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lucas Vergilio (SD)
3º Vice-Presidente: Daniel Vilela (PMDB)
Relator: Wellington Roberto (PR)

Presidente: Evandro Gussi (PV)
1º Vice-Presidente: Elmar Nascimento (DEM)
2º Vice-Presidente: Miguel Haddad (PSDB)
3º Vice-Presidente: César Halum (PRB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Daniel Vilela
André Fufuca (Licenciado)
João Campos vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Carlos Henrique Gaguim
Junior Marreca
Carlos Marun
Lucas Vergilio
Josi Nunes
Luiz Carlos Busato
Mauro Pereira
Nilton Capixaba
Ronaldo Nogueira (Licenciado)
Silas Câmara vaga do
Pedro Chaves
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Alceu Moreira
Alexandre Baldy vaga do
Bacelar
PSDB/PSB/PPS/PV

Valtenir Pereira vaga do PTC
Walter Alves
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Chico Lopes
Fábio Mitidieri
Raquel Muniz vaga do

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

Rogério Rosso
Rubens Otoni
Wellington Roberto
3 vagas

5 vagas

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

PSDB/PSB/PPS/PV
Geovania de Sá
Geraldo Resende vaga do

6 vagas

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

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

1 vaga

1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 299-A, DE
2013, DO SR. EDUARDO CUNHA E OUTROS, QUE "ALTERA
O ART. 88 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (LIMITA O
NÚMERO DE MINISTÉRIOS)

César Halum
Elmar Nascimento
Fernando Francischini
Givaldo Carimbão vaga do

Benito Gama
Carlos Henrique Gaguim
Fabio Reis

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Julio Lopes

Leonardo Picciani (Licenciado)
Marcelo Aro
Luis Carlos Heinze
Marx Beltrão
Luiz Carlos Busato
Ronaldo Benedet
Osmar Serraglio
Tia Eron
Renato Molling
Zé Silva
Veneziano Vital do Rêgo
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Irajá Abreu
8 vagas
Jorginho Mello
Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)
Sandro Alex vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
4 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Evandro Gussi
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota
5 vagas
João Gualberto
Miguel Haddad
Paulo Abi-ackel
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PDT
André Figueiredo
1 vaga
PSL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 387-A, DE
2009, DO SR. ADEMIR CAMILO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO III, DO ART. 38 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (AUTORIZA VICE-PREFEITO A PERCEBER A
VANTAGEM DE SEU CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO, SEM
PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DE SEU CARGO ELETIVO,
DESDE QUE HAJA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO)

Junho de 2016
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Presidente: Arnon Bezerra (PTB)
1º Vice-Presidente: Júlio Cesar (PSD)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Rodrigo Martins (PSB)
Suplent
Titulares
es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Cabuçu
Andre Moura
Borges
Leonard
o
Picciani
Arnon Bezerra
(Licencia
do)
Mauro
vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Henrique Gaguim
Pereira
Walter
Carlos Marun
Alves
Washing
Celso Jacob
ton Reis
Fernando Jordão vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
6 vagas
Laudivio Carvalho
Marx Beltrão
Osmar Serraglio vaga do PTdoB
Osmar Terra (Licenciado)
Pedro Chaves vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Tia Eron
Vitor Valim
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Júlio Cesar
8 vagas
Vicentinho Júnior vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Victor Mendes
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
5 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
João Gualberto
6 vagas
Rodrigo Martins
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Weverton Rocha
1 vaga
PTdoB
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP 1 vaga
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 395-A, DE
2014, DO SR. ALEX CANZIANI E OUTROS, QUE "ALTERA A

Quarta-feira 29
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REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, REFERENTE À GRATUIDADE DO ENSINO
PÚBLICO EM ESTABELECIMENTOS OFICIAIS"
Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
1º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
2º Vice-Presidente: Caio Narcio (PSDB)
3º Vice-Presidente: Enio Verri (PT)
Relator: Cleber Verde (PRB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Cleber Verde
Alexandre Serfiotis vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Dilceu Sperafico
Celso Jacob
Lelo Coimbra
Darcísio Perondi
Marcelo Belinati
Dr. Jorge Silva vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Osmar Serraglio
Elcione Barbalho
Pedro
José Carlos Aleluia
Fernandes
Professora
Dorinha Seabra
Moses Rodrigues vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Rezende
Saraiva Felipe
Wilson Filho
3 vagas
6 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Enio Verri
Odorico Monteiro
Evandro Roman
Toninho Wandscheer
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
Jorginho Mello
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
Margarida
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
Salomão
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Maria do Rosário
4 vagas
Milton Monti
vaga
Sandro Alex
do PSDB/PSB/PPS/PV

2 vagas
Átila Lira
Caio Narcio
Leopoldo Meyer
Rogério Marinho
(Dep. do PSL
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PR
OS/PCdoB
ocupa a vaga)
Sergio Vidigal
1 vaga

PSDB/PSB/PPS/PV
Izalci
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
4 vagas

PDT
PSOL

Weverton Rocha

PSL

Alfredo Kaefer
vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

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

1 vaga
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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"
Presidente: Alberto Fraga (DEM)
1º Vice-Presidente: Eduardo Bolsonaro (PSC)
2º Vice-Presidente: Rocha (PSDB)
3º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Relator: Capitão Augusto (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alberto Fraga
André Fufuca (Licenciado)
Givaldo Carimbão vaga do
Arnon Bezerra
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Cabuçu Borges

Major Olimpio
Marcos Rogério vaga do

Carlos Henrique Gaguim

PSDB/PSB/PPS/PV

Covatti Filho
Darcísio Perondi
Eduardo Bolsonaro
Fernando Francischini
Junior Marreca
Lincoln Portela vaga do

Nelson Marquezelli
8 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Pastor Eurico vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelmo Carneiro Leão
Átila Lins

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

Capitão Augusto
Margarida Salomão
Reginaldo Lopes
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Izalci

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

Rocha
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
3 vagas
PDT
Subtenente Gonzaga
PSL
1 vaga

Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165

1 vaga

Junho de 2016

Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 453-A DE
2001, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS E OUTROS,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 38 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (PROPONDO A VOLTA À
REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 38 DA CONSTITUIÇÃO,
APLICANDO AO SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
AS NORMAS PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO)
Presidente: Celso Pansera (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Zé Silva (SD)
Suplent
es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Ezequiel
Aluisio Mendes
Teixeira
Osmar
Andre Moura
Serraglio
Rodrigo
Beto Salame vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Pacheco
Ronaldo
Nogueira
Cacá Leão
(Licencia
do)
Rôney
Carlos Gomes
Nemer
Carlos Marun
6 vagas
Celso Pansera
Claudio Cajado
Mauro Lopes
Walney Rocha
Zé Silva
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bilac
Fábio Mitidieri
Pinto
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Sandro Alex
7 vagas
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
6 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Fabio Garcia
6 vagas
Júlio Delgado
Jutahy Junior
Max Filho
Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PDT
Mário
Pompeo de Mattos
Heringer
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
Titulares

1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 473-A, DE
2001, DO SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO E OUTROS,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XIV DO ART. 84 E AO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (ALTERNA ENTRE O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E O CONGRESSO NACIONAL A ESCOLHA DOS
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), E
APENSADAS
Presidente:
1º Vice-Presidente: Elmar Nascimento (DEM)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)
Suplent
es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
André
Fufuca
Benito Gama
(Licencia
do)
Andre
Eduardo Bolsonaro
Moura
Carlos
Elmar Nascimento
Henrique
Gaguim
Cristiane
Fernando Jordão
Brasil
Daniel
Junior Marreca
Vilela
Dulce
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Marcos Rogério
Miranda
Fausto
Marx Beltrão
Pinato
Paulo
Pereira
Osmar Serraglio
da Silva
Simão Sessim
3 vagas
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bilac
Heuler Cruvinel
Pinto
Capitão
Jaime Martins
Augusto
Daniel
Laerte Bessa
Almeida
Delegad
o Éder
Marcio Alvino
Mauro
Evandro
Paulo Teixeira
Roman
Pedro Uczai
3 vagas
Rubens Pereira Júnior
(Dep. do REDE ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Oliveira Maia vaga do
Max
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Filho
Bonifácio de Andrada
5 vagas
Júlio Delgado
Titulares

Quarta-feira 29

Paulo Abi-ackel
Pedro Cunha Lima
Tadeu Alencar
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP
/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Dagoberto
PTdoB
Luis Tibé
REDE
Alessandro Molon vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
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1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Tiago Moreira da Fonseca
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6202
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 491, DE
2010, DO SR. LUIZ CARLOS HAULY E OUTROS, QUE
"ACRESCE INCISOS AO ART. 150, VI E ART. 155, X DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (PROÍBE A CRIAÇÃO DE
IMPOSTO INCIDENTE SOBRE INSUMOS AGRÍCOLAS,
PECUÁRIA, ALIMENTOS PARA O CONSUMO HUMANO E
MEDICAMENTOS), E APENSADAS
Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
1º Vice-Presidente: Valmir Prascidelli (PT)
2º Vice-Presidente: Heitor Schuch (PSB)
3º Vice-Presidente: Luiz Nishimori (PR)
Relator: Alceu Moreira (PMDB)
Suplent
es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Dilceu
Sperafic
Alceu Moreira
o
Hiran
Gonçalv
Antônio Jácome
es
José
Otávio
Beto Rosado
German
o
Valdir
Carlos Gomes
Colatto
Zeca
Cavalca
Carlos Henrique Gaguim
nti
Carlos Melles
6 vagas
Daniel Vilela
Eduardo Bolsonaro
Julio Lopes vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Luis Carlos Heinze
Sérgio Moraes
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Chico Lopes
8 vagas
Luiz Nishimori
Valmir Prascidelli
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Titulares
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4 vagas
Domingos Sávio
Evair Vieira de Melo
Heitor Schuch
Luiz Carlos Hauly
Nilson Leitão
1 vaga

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PSDB/PSB/PPS/PV
6 vagas

PDT
Roberto
Góes

Afonso Motta
PTC
1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 518-A, DE
2010, DO SR. POMPEO DE MATTOS E OUTROS, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 19 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E
REVOGA O § 2º DO DISPOSITIVO" (CONCEDE
ESTABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS, ADMITIDOS
SOB O REGIME CELETISTA, EM EXERCÍCIO NA DATA DE
VIGÊNCIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO)
Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
1º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Miguel Lombardi (PR)
Relator: Átila Lins (PSD)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Arnaldo Faria de Sá
Conceição Sampaio
Dr. Sinval Malheiros vaga do PMB
Misael Varella
Elcione Barbalho
Nelson Marquezelli
Esperidião Amin
Nelson Meurer
Gilberto Nascimento
Professor Victório Galli
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
João Campos
Roberto Sales
Laura Carneiro
Sóstenes Cavalcante
Pastor Eurico vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Valtenir Pereira vaga do PMB
(Dep. do
vaga do
Ricardo Izar
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
Rosangela Gomes
3 vagas
Simão Sessim
Wladimir Costa
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Átila Lins
Bilac Pinto
Miguel Lombardi
Chico Lopes vaga do PDT
Silas Freire
Diego Andrade
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Milton Monti
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
4 vagas
Sérgio Brito
Victor Mendes vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

4 vagas

Junho de 2016

PSDB/PSB/PPS/PV
Eliziane Gama vaga do REDE
Átila Lira
Izalci
Evandro Gussi
Paulo Foletto
Rodrigo Martins
Raimundo Gomes de Matos
3 vagas
Sarney Filho (Licenciado)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PMB
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Pompeo de Mattos
ocupa a vaga)
REDE
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
1 vaga
ocupa a vaga)
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 37, DE 2011, DO SR. WELINTON
PRADO, QUE "DISPÕE SOBRE O REGIME DE
APROVEITAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS, COM
EXCEÇÃO DOS MINÉRIOS NUCLEARES, PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E OUTROS HIDROCARBONETOS FLUIDOS E DAS
SUBSTÂNCIAS MINERAIS SUBMETIDAS AO REGIME DE
LICENCIAMENTO DE QUE TRATA O INCISO III DO ART. 2º DO
DECRETO-LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967", E
APENSADOS (MINERAÇÃO)
Presidente: Gabriel Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD)
2º Vice-Presidente: Evair Vieira de Melo (PV)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Leonardo Quintão (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Benito Gama
Alexandre Baldy vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Claudio Cajado
André Fufuca (Licenciado)
Cleber Verde
Andre Moura
Guilherme Mussi
Cacá Leão
João Arruda
Felipe Maia
José Priante
Fernando Jordão
Francisco Chapadinha vaga do
Junior Marreca
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Leonardo Quintão
Luiz Fernando Faria
Zé Silva
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)

Jozi Araújo
Manoel Junior
Mário Negromonte Jr.
Walter Alves

Junho de 2016

Assis Carvalho

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Edio Lopes vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

PEN/PRTB

Expedito Netto vaga do

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

Beto Faro

Jaime Martins
Magda Mofatto
Padre João
Vander Loubet
Wellington Roberto

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

Zé Carlos

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

Evair Vieira de Melo
Nilson Leitão
Paulo Abi-ackel
Paulo Foletto
Samuel Moreira
(Licenciado)
Tereza Cristina

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy
Bruno Covas
Fabio Garcia
Hugo Leal vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Jose Stédile
Sarney Filho (Licenciado)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PDT
Sergio Vidigal
PTC

Covatti Filho vaga do

Guilherme Mussi

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PSOL
PTdoB

Luis Tibé vaga do PTC

Fausto Pinato vaga do

Julio Lopes

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Kaio Maniçoba
Mário Negromonte Jr. vaga do

Fernando Jordão
Fernando Monteiro vaga do

Nelson Marquezelli
Newton Cardoso Jr
Rogério Peninha Mendonça
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

Hélio Leite vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
José Otávio Germano
Juscelino Filho

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Andres Sanchez

Chico Alencar vaga do PTC

S.PART.

Giovani Cherini vaga do PDT
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

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

Diego Andrade
Jaime Martins
Marcos Reategui vaga do

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

Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)

Paulo Azi

PSDB/PSB/PPS/PV

Evandro Roman
Goulart
Herculano Passos
João Carlos Bacelar
José Carlos Araújo vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

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

Magda Mofatto
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Hugo Leal vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Bebeto

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Luiz Carlos Hauly
Pedro Vilela
Ricardo Tripoli

Presidente: Elmar Nascimento (DEM)
1º Vice-Presidente: Wellington Roberto (PR)
2º Vice-Presidente: Pedro Vilela (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dagoberto (PDT)
Relator: Guilherme Mussi (PP)

PSDB/PSB/PPS/PV

Paulo Pereira da Silva
Renata Abreu
Valdir Colatto
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Valle vaga do

Vicente Candido
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
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Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
César Halum
Arnaldo Faria de Sá
Cristiane Brasil
Bacelar vaga do PSL
Elmar Nascimento
Benito Gama
Beto Salame vaga do
Genecias Noronha
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PEN/PRTB

Gabriel Guimarães
Gorete Pereira
João Carlos Bacelar
Joaquim Passarinho
Marcos Montes
Marcos Reategui vaga do

1 vaga

Quarta-feira 29

Uldurico Junior
Valadares Filho

João Fernando Coutinho
Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
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Dagoberto

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT
Félix Mendonça Júnior
Pompeo de Mattos vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

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

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Luis Tibé vaga do PSL
Silvio Costa vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 827, DE 2015, DO SR. DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL
DE 1997, QUE INSTITUI A LEI DE PROTEÇÃO DE
CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Evandro Roman (PSD)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
2º Vice-Presidente: Evair Vieira de Melo (PV)
3º Vice-Presidente: Adilton Sachetti (PSB)
Relator: Nilson Leitão (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alberto Filho
Alceu Moreira vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Melles
Alexandre Baldy vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
César Halum
Covatti Filho
Dilceu Sperafico
Edinho Bez
Jerônimo
Josué Bengtson
Goergen
Nilton Capixaba
Kaio Maniçoba
Onyx Lorenzoni
Luis Carlos Heinze
Professor
Valdir Colatto
Victório Galli
Rogério Peninha
5 vagas
Mendonça
Zé Silva
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Daniel Almeida
Irajá Abreu
Evandro Roman
João Daniel
Heuler Cruvinel
Valmir Assunção
vaga do PTdoB
Luiz Nishimori
Marcos Montes
Nilto Tatto
Padre João
Wellington
Roberto
Zé Geraldo

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

PSDB/PSB/PPS/PV

Adilton Sachetti
Domingos Sávio
Evair Vieira de
Melo
Nilson Leitão
Raimundo
Gomes de Matos
1 vaga

Junho de 2016

Bruno Covas
Tereza Cristina
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
3 vagas

(Dep. S.PART.
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PR
OS/PCdoB
ocupa a vaga)

PDT
Dagoberto
PTdoB
1 vaga
S.PART.

Giovani Cherini
vaga do PDT

Secretário(a): Tiago Moreira da Fonseca
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6202
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1013, DE 2011, DO SR. AUREO, QUE
"DISPÕE SOBRE A FABRICAÇÃO E VENDA, EM TERRITÓRIO
NACIONAL, DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS MOVIDOS A ÓLEO
DIESEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E APENSADO
Presidente: Expedito Netto (PSD)
1º Vice-Presidente: Uldurico Junior (PV)
2º Vice-Presidente: Célio Silveira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Evandro Roman (PSD)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alexandre Baldy vaga do
Aureo
PSDB/PSB/PPS/PV
Benjamin Maranhão vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Covatti Filho
Hiran Gonçalves
Lucas Vergilio

Carlos Henrique Gaguim
Efraim Filho
Marcos Rogério vaga do PDT
Ricardo Izar vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Mandetta
Walney Rocha
Marx Beltrão
7 vagas
Nelson Marquezelli
Newton Cardoso Jr
Renzo Braz
Roberto Sales
Sergio Souza
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Andres Sanchez
Danrlei de Deus Hinterholz
Assis Carvalho
Gabriel Guimarães
Evandro Roman
Leonardo Monteiro
Expedito Netto
Nilto Tatto
(Dep. do
José Airton Cirilo
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P

Junho de 2016

Luiz Cláudio
Marcos Reategui vaga do

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
3 vagas

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

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Célio Silveira
Antonio Carlos Mendes Thame
Heitor Schuch
Bruno Covas
Ricardo Tripoli
Jhc
Tereza Cristina
Tenente Lúcio
Uldurico Junior
2 vagas
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PTC
1 vaga
1 vaga
S.PART.
Giovani Cherini vaga do PDT
Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

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

Julio Lopes
Laercio Oliveira
Paes Landim
Roberto Balestra
2 vagas
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3 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Décio Lima
Gorete Pereira

Átila Lins
Edmar Arruda
(Licenciado) vaga do

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

Jorginho Mello
Milton Monti
Rômulo Gouveia
Vicente Candido
(Dep. do REDE ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente
Hugo Leal
João Gualberto
Nelson Marchezan Junior
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
André Figueiredo
PSOL
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
REDE
Alessandro Molon vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PSL

José Carlos Araújo
Leo de Brito
Vicentinho Júnior
4 vagas

Marco Tebaldi
Vanderlei Macris
(Dep. do PSL ocupa a
vaga)
3 vagas

1 vaga

1 vaga

Alfredo Kaefer vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

Presidente: Laercio Oliveira (SD)
1º Vice-Presidente: José Carlos Aleluia (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Paes Landim (PTB)
Relator-Parcial: Augusto Coutinho (SD)
Relator-Parcial: Décio Lima (PT)
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator-Parcial: Alexandre Baldy (PTN)
Relator-Parcial: Hildo Rocha (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alceu Moreira
Arnaldo Faria de Sá
Alexandre Baldy vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Augusto Coutinho
Andre Moura
Carlos Henrique Gaguim
Daniel Vilela
Celso Russomanno
Eli Corrêa Filho vaga do PSOL
Esperidião Amin
vaga do
Francisco Chapadinha
Genecias Noronha
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Hildo Rocha
José Carlos Aleluia

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

Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E APENSADOS
Presidente: Indio da Costa (PSD)
1º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
2º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD)
Relator: Edio Lopes (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
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EN/PRTB
Leonardo
Quintão
Nelson
Marquezelli
Ronaldo
Benedet
8 vagas

Benito Gama
Carlos Marun
Cleber Verde
Hiran Gonçalves
Jerônimo Goergen
Marinha Raupp
Professor Victório Galli
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a
vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Beto Faro
Bilac Pinto
Edio Lopes vaga do

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

Indio da Costa
Luciana Santos
Luiz Cláudio
Marcos Montes
Margarida Salomão
Nilto Tatto
Wellington Roberto vaga do PTC
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Virgílio Bisneto
Janete Capiberibe
Nilson Leitão
Raimundo Gomes de Matos
Sarney Filho (Licenciado)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PDT
Roberto Góes
PTC
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a
vaga)
PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

Osmar Serraglio
Pauderney Avelino

Ezequiel Teixeira
Hildo Rocha
Jair Bolsonaro
Josi Nunes
Juscelino Filho
Luiz Carlos Ramos
Marcos Rogério vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Marcus Vicente vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Rogério Peninha Mendonça
1 vaga

Luiz Nishimori
Patrus Ananias
(Dep. do PSOL
ocupa a vaga)
5 vagas

6 vagas

Wolney Queiroz
1 vaga
Edmilson
Rodrigues vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

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"
Presidente: Rômulo Gouveia (PSD)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB)
3º Vice-Presidente: Rogério Peninha Mendonça (PMDB)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Altineu Côrtes vaga do
Aureo
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aluisio Mendes

Augusto Carvalho
Celso Russomanno
Erivelton Santana
Esperidião Amin
Julio Lopes
Nelson Marquezelli

Junho de 2016

Ezequiel Fonseca

Onyx Lorenzoni
Ronaldo Nogueira (Licenciado)
Sóstenes Cavalcante
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelmo Carneiro Leão
Gorete Pereira
Alexandre Valle vaga do PSOL
Goulart
Caetano
Paulo Teixeira
Luiz Couto
Rogério Rosso
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Paulo Feijó
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Rômulo Gouveia
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
1 vaga
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Rafael Motta vaga do
Bruno Araújo (Licenciado)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Gonzaga Patriota
Raimundo Gomes de Matos
Hugo Leal vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
5 vagas
Júlio Delgado
Nelson Marchezan Junior
Paulo Abi-ackel
1 vaga
PDT
Subtenente Gonzaga
Flávia Morais
PSOL
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
1 vaga
ocupa a vaga)
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1983, DE 2015, DO SR. HILDO
ROCHA, QUE "ALTERA O ART. 28 DA LEI Nº 8.935, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1994, QUE 'REGULAMENTA O ART. 236 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO (LEI DOS CARTÓRIOS)', PARA
ESTABELECER QUE OS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE
REGISTRO SERÃO REMUNERADOS POR SUBSÍDIO, EM ATÉ
AO VALOR IDÊNTICO RECEBIDO PELOS MINISTROS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E QUE A SOMA DOS
EMOLUMENTOS ARRECADADOS PELAS SERVENTIAS QUE
SUPERAR AS RESPECTIVAS DESPESAS COM PESSOAL E
COM CUSTEIO EM GERAL SERÁ DESTINADA À SAÚDE
PÚBLICA"

Junho de 2016
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Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

Presidente: Benjamin Maranhão (SD)
1º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Altineu Côrtes (PMDB)
Relator: Arthur Lira (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Altineu Côrtes
André Fufuca (Licenciado)
Andre Moura
Augusto Coutinho
Arnaldo Faria de Sá
Aureo vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Lira
Cleber Verde vaga do PTC
Benjamin Maranhão
Eli Corrêa Filho
Celso Jacob
Fausto Pinato
Dr. Sinval Malheiros
Hildo Rocha
Efraim Filho
João Campos
Erivelton Santana vaga do
Junior Marreca vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Juscelino Filho vaga do PTC
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Osmar Serraglio vaga do

Leonardo Quintão
Roberto Balestra
Rodrigo Pacheco

PSDB/PSB/PPS/PV

Professor Victório Galli
Rogério Peninha Mendonça
Ronaldo Nogueira (Licenciado)
Sergio Souza
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Átila Lins
Goulart
Milton Monti
Irajá Abreu
Paulo Freire
José Airton Cirilo
Paulo Magalhães
Vicentinho Júnior
Paulo Teixeira
Wellington Roberto
(Dep. do
vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Ronaldo Fonseca
PSDB/PSB/PPS/PV
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
Rubens Otoni
2 vagas
Vander Loubet
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente
Bruna Furlan
Carlos Sampaio
Jhc
Geovania de Sá
Nelson Marchezan Junior
Gonzaga Patriota
Silvio Torres
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Rodrigo de Castro
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PMB
Weliton Prado
1 vaga
PDT
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Dagoberto
PTC
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
S.PART.
vaga do PDT
Giovani Cherini
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2.412, DE 2007, DO SR. REGIS DE
OLIVEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS MUNICÍPIOS, DE
SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (DEFINE
CRITÉRIOS PARA O PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO
DAS EXECUÇÕES FISCAIS - ALTERA A LEI Nº 8.397, DE 1992
E REVOGA A LEI Nº 6.830, DE 1980) E APENSADOS
Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PR)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Júlio Cesar (PSD)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Afonso Hamm
Aluisio Mendes
Arnaldo Faria de Sá
Beto Salame vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Edinho Bez
Luiz Carlos Busato
Hugo Motta
Mauro Mariani
Jerônimo Goergen
Mauro Pereira
José Carlos Aleluia
Roberto Balestra
Luiz Carlos Ramos
Walter Alves
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Marinha Raupp
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
4 vagas
B ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bilac Pinto
Adelmo Carneiro Leão
Décio Lima
Clarissa Garotinho
Edmar Arruda (Licenciado) vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
Domingos Neto
PEN/PRTB

Expedito Netto

vaga do

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

Enio Verri

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

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

Jorginho Mello
Júlio Cesar
Paulo Teixeira
Raquel Muniz vaga do

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

Vicente Candido
1 vaga
Arnaldo Jordy
Luiz Carlos Hauly
Tadeu Alencar
(Dep. do PSL ocupa a
vaga)

PSDB/PSB/PPS/PV
Bruno Covas
5 vagas
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Pompeo de Mattos
1 vaga
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PDT
1 vaga

PSOL

1 vaga

PSL

Alfredo Kaefer vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

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

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"

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Bacelar vaga do PSL
Darcísio Perondi
Celso Jacob
Lindomar Garçon
Dr. Jorge Silva
Márcio Marinho
Iracema Portella
Marinha Raupp
Josi Nunes
Walney Rocha
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
Major Olimpio
B ocupa a vaga)
Pastor Eurico vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
5 vagas
Rosangela Gomes
5 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Benedita da Silva (Licenciado)
Capitão Augusto
Delegado Edson Moreira
Dr. João
vaga do PSL
Domingos Neto vaga do

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

PSDB/PSB/PPS/PV
Bruno Covas
Evair Vieira de Melo
Mariana Carvalho

Secretário(a): Vinícius Vieira Vasconcelos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2516, DE 2015, DO SENADO
FEDERAL, QUE "INSTITUI A LEI DE MIGRAÇÃO" (ALTERA O
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 1940 E REVOGA AS LEIS Nº 818,
DE 1949 E 6.815, DE 1980), E APENSADOS

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Aureo
Carlos Henrique Gaguim
Bacelar
Celso Jacob
Carlos Gomes
Leonardo Quintão
Lincoln Portela vaga do
Lucio Mosquini
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Luiz Carlos Busato
Moroni Torgan
Pastor Eurico vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Valtenir Pereira vaga do

Erika Kokay
Leo de Brito
Luiz Couto
Luizianne Lins
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
2 vagas
Rafael Motta

vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Severino Ninho
5 vagas

Marcos Rogério vaga do PDT
Paes Landim
7 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

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

Orlando Silva
Paulão
Reginaldo Lopes
2 vagas

Bebeto

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
1 vaga
Subtenente Gonzaga
PSL
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
B ocupa a vaga)
ocupa a vaga)

Presidente: Bruna Furlan (PSDB)
1º Vice-Presidente: Leo de Brito (PT)
2º Vice-Presidente: Bacelar (PTN)
3º Vice-Presidente: Milton Monti (PR)
Relator: Orlando Silva (PCdoB)

Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Bacelar (PTN)
2º Vice-Presidente: Bruno Covas (PSDB)
3º Vice-Presidente: Orlando Silva (PCdoB)
Relator: Rosangela Gomes (PRB)

Eros Biondini

Junho de 2016

Átila Lins
Carlos Zarattini
Jô Moraes
Leo de Brito
Marcos Reategui vaga do

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

Milton Monti
Orlando Silva vaga do

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

Rômulo Gouveia

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

Junho de 2016
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(Dep. do REDE ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Bruna Furlan
Eduardo Barbosa
Heráclito Fortes
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
André Figueiredo

Ivan Valente
Alessandro Molon vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

João Carlos Bacelar

Arnaldo Jordy
Domingos Sávio
Paulo Abi-ackel
Rocha
2 vagas

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
1 vaga
REDE
Miro Teixeira vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.671, DE 1989, DO SENADO FEDERAL,
QUE "DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE
POSTO REVENDEDOR DE DERIVADOS DO PETRÓLEO E
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC), E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CÓDIGO DE COMBUSTÍVEIS), E
APENSADOS
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Altineu Côrtes vaga do
vaga do PDT
Abel Mesquita Jr.
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bacelar
Andre Moura
Beto Rosado
Carlos Henrique Gaguim
Eli Corrêa Filho
Edinho Bez
Gilberto Nascimento
Fernando Jordão
Laercio Oliveira
Jerônimo Goergen
Lelo Coimbra
Marcos Rogério vaga do PDT
Lucio Mosquini
Renata Abreu
Luiz Carlos Busato
Ronaldo Nogueira (Licenciado)
Roberto Balestra
4 vagas
Sergio Souza
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Goulart
Joaquim Passarinho
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Jaime Martins
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
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(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
5 vagas

Lúcio Vale
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Daniel Coelho
Izalci
Hugo Leal vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
João Fernando Coutinho
João Paulo Papa
João Gualberto
Raimundo Gomes de Matos
Rogério Marinho
3 vagas
1 vaga
PDT
(Dep. do
Antonio Balhmann (Licenciado) PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3381, DE 2004, DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, QUE "DISPÕE SOBRE A
VIGILÂNCIA SANITÁRIA A QUE FICAM SUJEITOS OS
PRODUTOS DE ORIGEM NATURAL PARA A SAÚDE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Suplent
es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
11
Aureo
vagas
Cleber Verde
Fábio Ramalho vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Felipe Maia
Gilberto Nascimento
Jerônimo Goergen
Lelo Coimbra
Nelson Marquezelli
Roberto Balestra
Ronaldo Benedet
Rôney Nemer
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal
8 vagas
Christiane de Souza Yared vaga do
Titulares

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

Dr. João
Jaime Martins
Jefferson Campos
Leo de Brito
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Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Zenaide Maia

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

Cabo Sabino
Irajá Abreu

PSDB/PSB/PPS/PV

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

Presidente: Manoel Junior (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Zé Silva (SD)
Relator: Lucas Vergilio (SD)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Altineu Côrtes vaga do
Benito Gama
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Edinho Bez
Jerônimo Goergen
Lucas Vergilio
Manoel Junior
Misael Varella
Ricardo Izar

Antonio Bulhões
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Henrique Gaguim
Daniel Vilela
Eli Corrêa Filho
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
5 vagas

Zé Silva vaga do PTdoB
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Valle vaga do

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

José Carlos Araújo
Marcos Montes
Paulo Teixeira
3 vagas

Evandro Roman

Expedito Netto vaga do

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Heuler Cruvinel

Sandro Alex vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
5 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
5 vagas

Evair Vieira de Melo
Luiz Carlos Hauly
Maria Helena
Nilson Leitão
Paulo Abi-ackel
Tereza Cristina
Dagoberto

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.555, DE 2004, DO SR. JOSÉ
EDUARDO CARDOZO, QUE "ESTABELECE NORMAS
GERAIS EM CONTRATOS DE SEGURO PRIVADO E REVOGA
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL
BRASILEIRO E DO DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966" (REVOGA
DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE
2002), E APENSADOS

Antonio Brito vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Célio Silveira
6 vagas
Marcus Pestana
Paulo Foletto
Raimundo Gomes de Matos
Uldurico Junior vaga do PTC
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PDT
1 vaga
1 vaga
PTC
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
1 vaga
PSOL
Luiza Erundina vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Junho de 2016

PDT
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PTdoB

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

1 vaga

Giovani Cherini vaga do PDT
Secretário(a): Vivianne Ramos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

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"
Presidente: Vicente Candido (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PSD)
Relator: Andre Moura (PSC)
Suplent
es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alberto
Andre Moura
Fraga
Covatti
Edinho Bez
Filho
Hildo
Fernando Monteiro
Rocha
Julio
José Carlos Aleluia
Lopes
Nilton
Capixab
Laercio Oliveira
a
Luiz Carlos Ramos
6 vagas
Titulares

Junho de 2016
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Paes Landim
Valtenir Pereira vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Vinicius Carvalho
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Edio Lopes vaga do

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

Jaime Martins
João Carlos Bacelar
Luiz Sérgio
Milton Monti
Rogério Rosso
Vicente Candido
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Bonifácio de Andrada
Bruno Covas
Danilo Forte
Hugo Leal vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Pedro Cunha Lima
Tadeu Alencar
1 vaga
PDT
Afonso Motta
PSL
1 vaga

Afonso
Florenc
e
Capitão
Augusto
Enio
Verri
Paulo
Teixeira
4 vagas
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Ezequiel Teixeira
Guilherme Mussi
Laudivio Carvalho
Marcos Rotta
Rogério Peninha
Mendonça
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)

Alice Portugal
Cabo Sabino

João Campos vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Lucas Vergilio
Luis Carlos Heinze
Ricardo Barros (Licenciado)
Ronaldo Martins
Sóstenes Cavalcante vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Valdir Colatto

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

PEN/PRTB

Gabriel Guimarães

vaga do

1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3722, DE 2012, DO SR. ROGÉRIO
PENINHA MENDONÇA, QUE "DISCIPLINA AS NORMAS
SOBRE AQUISIÇÃO, POSSE, PORTE E CIRCULAÇÃO DE
ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, COMINANDO
PENALIDADES E DANDO PROVIDÊNCIAS CORRELATAS"
(ALTERA O DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 1940 E REVOGA A
LEI Nº 10.826, DE 2003)
Presidente: Marcos Montes (PSD)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente: Guilherme Mussi (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Laudivio Carvalho (SD)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Adail Carneiro
Alberto Fraga
Afonso Hamm
Alexandre Leite
Arnaldo Faria de Sá
Andre Moura vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Claudio Cajado
Elmar Nascimento
Eduardo Bolsonaro
Jair Bolsonaro

João Rodrigues

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

Delegado Waldir vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

Luiz Couto
Magda Mofatto
Marcos Montes
Paulo Teixeira
Wellington Roberto vaga do
Dagobe
rto

vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

Vitor Valim
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto vaga do PTdoB
Edio Lopes vaga do

Delegado Éder Mauro
Delegado Edson Moreira
Paulo
Abiackel
5 vagas
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PTdoB

Marcos Reategui vaga do

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

PEN/PRTB

Milton Monti
Paulão
Silas Freire
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do REDE ocupa a PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
vaga)
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Flavinho
Daniel Coelho
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Gonzaga Patriota
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
Marcus Pestana
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Nelson Marchezan
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Junior
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Sarney Filho
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
(Licenciado)
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
1 vaga
B ocupa a vaga)
PDT
Antonio Balhmann (Licenciado) vaga do
Subtenente Gonzaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
PTdoB
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)

Alessandro Molon vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Pompeo de Mattos

(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PSOL
Glauber Braga vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Ivan Valente vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
REDE
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
2 vagas

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3968, DE 1997, DO SR. SERAFIM
VENZON, QUE "ISENTA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS E AS
ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO PAGAMENTO DE DIREITOS
AUTORAIS PELO USO DE OBRAS MUSICAIS E LÍTEROMUSICAIS EM EVENTOS POR ELES PROMOVIDOS", E
APENSADOS
Presidente: Sandro Alex (PSD)
1º Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Ronaldo Martins (PRB)
3º Vice-Presidente: Eros Biondini (PROS)
Relator: Renata Abreu (PTN)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Cícero Almeida (Licenciado)
Adalberto Cavalcanti
Covatti Filho
Alexandre Baldy
Dr. Sinval Malheiros
Augusto Carvalho
vaga do
Hiran Gonçalves
Bacelar vaga do PDT
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Irmão Lazaro (Licenciado)
Carlos Henrique Gaguim
Marcelo Aguiar
Darcísio Perondi
vaga do PDT
Marcos Rogério
Eli Corrêa Filho
Pastor Eurico vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Francisco Chapadinha
Paulo Azi
Pr. Marco Feliciano
Renata Abreu
Sérgio Reis vaga do PSL
Renato Molling
3 vagas
Ronaldo Martins
Vitor Valim
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Cesar Souza (Licenciado)
Fábio Mitidieri
Eros Biondini vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Jefferson Campos
PRP/PSDC/PEN/PRTB

Herculano Passos
Jandira Feghali
Magda Mofatto
Sandro Alex vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Nelson Marchezan Junior
Otavio Leite
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do

Junho de 2016

6 vagas

PDT
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSL
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
1 vaga
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.238, DE 2012, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20
DE JUNHO DE 1983, PARA DISPOR SOBRE O PISO
NACIONAL DE SALÁRIO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS
PARTICULARES QUE EXPLOREM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
E TRANSPORTE DE VALORES" (O PISO VARIA DE
OITOCENTOS REAIS, GRAU MÍNIMO, A MIL E CEM REAIS,
GRAU MÁXIMO), E APENSADOS
Presidente: Andre Moura (PSC)
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (SD)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Wellington Roberto (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alexandre Baldy vaga do
Alexandre Leite
PSDB/PSB/PPS/PV
Andre Moura
Celso Jacob
Efraim Filho
Franklin Lima vaga do PTdoB
Laercio Oliveira
Marcus Vicente
Osmar Serraglio
Ricardo Barros (Licenciado)
Ricardo Izar vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Arnaldo Faria de Sá
Daniel Vilela
Dimas Fabiano
Edinho Bez
Fausto Pinato
João Campos vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Lincoln Portela vaga do PTdoB
Marcos Rotta
Missionário José Olimpio

Paes Landim vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Vinicius Carvalho
ocupa a vaga)
Vitor Valim
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
Walney Rocha
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Carlos Zarattini
Expedito Netto vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Erika Kokay
Rôney Nemer

Bruno Covas
5 vagas

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Goulart
Jô Moraes
Vicentinho
Wellington Roberto
(Dep. do

Fábio Mitidieri
Gorete Pereira
Paulão
Paulo Freire
Paulo Pimenta
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PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Júlio Delgado

Marco Tebaldi

2 vagas

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

Marcos Abrão
Nelson Marchezan Junior
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
1 vaga
PTdoB
(Dep. do
Silvio Costa vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PRP/PSDC/PEN/PRTB
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
S.PART.
vaga do PDT
Giovani Cherini
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225
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José Fogaça
Junior Marreca
Lelo Coimbra
Marcelo Squassoni
Ricardo Izar
Walter Alves
Wilson Filho
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Rodrigo Maia
Valtenir Pereira vaga do PMB
Vitor Valim
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
2 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas
Chico D'angelo
Átila Lins
Valmir Prascidelli
Carlos Zarattini
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Davidson Magalhães
6 vagas
Henrique Fontana
Júlio Cesar
Moema Gramacho
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Oliveira Maia
Arnaldo Jordy
Bebeto
João Gualberto
vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Hugo Leal
Nilson Pinto
Jose Stédile
Rogério Marinho
Jutahy Junior
2 vagas
Max Filho
Otavio Leite
PMB
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Weverton Rocha
Sergio Vidigal
PTdoB
Luis Tibé
1 vaga
PSOL
Glauber Braga vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4567, DE 2016, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 12.351, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2010, PARA FACULTAR À PETROBRAS O
DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA ATUAR COMO
OPERADOR E POSSUIR PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DE 30%
(TRINTA POR CENTO) NOS CONSÓRCIOS FORMADOS PARA
EXPLORAÇÃO DE BLOCOS LICITADOS NO REGIME DE
PARTILHA DE PRODUÇÃO", E APENSADOS
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Max Filho (PSDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Zarattini (PT)
3º Vice-Presidente: Jose Stédile (PSB)
Relator: José Carlos Aleluia (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Altineu Côrtes vaga do
André Fufuca (Licenciado)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Andre Moura
Augusto Coutinho
Beto Rosado
Celso Jacob
Fábio Ramalho vaga do PMB
José Carlos Aleluia

Cabuçu Borges
Darcísio Perondi
Jerônimo Goergen
Laudivio Carvalho
Marx Beltrão
Nelson Marquezelli

PSL
Alfredo Kaefer vaga do

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Secretário(a): Andrea Christina de Souza Barcelos Menezes
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4860, DE 2016, DA SRA.
CHRISTIANE DE SOUZA YARED, QUE "INSTITUI NORMAS
PARA REGULAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS EM TERRITÓRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Toninho Wandscheer (PROS)
1º Vice-Presidente: Valdir Colatto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jerônimo Goergen (PP)
Relator: Nelson Marquezelli (PTB)
Titulares

Suplentes
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PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Jerônimo Goergen
Celso Maldaner
Junior Marreca
Covatti Filho
Mauro Lopes
Erivelton Santana
Mauro Pereira
José Fogaça
Nelson Marquezelli
Julio Lopes
Professor Victório Galli
Luis Carlos Heinze
Renzo Braz
Osmar Serraglio
Valdir Colatto
Roberto Sales
3 vagas
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Christiane de Souza Yared
Cabo Sabino
Diego Andrade
Cajar Nardes
Remídio Monai vaga do
Enio Verri
PSDB/PSB/PPS/PV
Goulart vaga do PMB
João Rodrigues
Jorginho Mello
Toninho Wandscheer
2 vagas

6 vagas

PSDB/PSB/PPS/PV

Alex Manente
Gonzaga Patriota
João Paulo Papa
Luiz Lauro Filho
Silvio Torres
Vanderlei Macris

PMB
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a
vaga)
PDT
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
REDE
1 vaga
S.PART.
Giovani Cherini vaga do PDT

Hugo Leal
Jose Stédile
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
3 vagas

1 vaga
Roberto Góes
1 vaga

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6299, DE 2002, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS 3º E 9º DA LEI Nº 7.802,
DE 11 DE JULHO DE 1989, QUE DISPÕE SOBRE A
PESQUISA, A EXPERIMENTAÇÃO, A PRODUÇÃO, A
EMBALAGEM E ROTULAGEM, O TRANSPORTE, O
ARMAZENAMENTO, A COMERCIALIZAÇÃO, A
PROPAGANDA COMERCIAL, A UTILIZAÇÃO, A
IMPORTAÇÃO, A EXPORTAÇÃO, O DESTINO FINAL DOS
RESÍDUOS E EMBALAGENS, O REGISTRO, A
CLASSIFICAÇÃO, O CONTROLE, A INSPEÇÃO E A
FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E
AFINS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E APENSADOS
Presidente: Tereza Cristina (PSB)
1º Vice-Presidente: Valdir Colatto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Bohn Gass (PT)
Relator: Luiz Nishimori (PR)

Junho de 2016

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Arnaldo Faria
Adalberto Cavalcanti vaga do PMB
de Sá
César Halum
Altineu Côrtes vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Covatti Filho
Celso Maldaner
Dilceu
Jerônimo Goergen
Sperafico
Hélio Leite
Josué Bengtson
Luis Carlos
Mandetta
Heinze
Professor
Mauro Pereira
Victório Galli
Rogério
Peninha
Onyx Lorenzoni vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Mendonça
Sergio Souza
6 vagas
Valdir Colatto
Zé Silva
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas
Nilto Tatto
Bohn Gass
Odorico Monteiro
Evandro
Patrus Ananias
Roman
(Dep. do
João Daniel PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
Luiz
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Nishimori
PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
Marcos
3 vagas
Montes
Padre João
Rômulo
Gouveia
PSDB/PSB/PPS/PV
Adilton
Sachetti vaga do
Domingos Sávio

PMB

Bruno Covas
Heitor
Schuch
Luiz Carlos
Hauly
Raimundo
Gomes de
Matos
Sarney Filho
(Licenciado)
Tereza
Cristina
Afonso Motta

Júlio Delgado
Nilson Leitão
Shéridan
2 vagas

PDT
PMB

1 vaga

(Dep. do
(Dep. do
PSDB/PSB/P
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PS/PV ocupa
PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
a vaga)
PSOL
(Dep. do
REDE ocupa
Chico Alencar
a vaga)
REDE
Alessandro
Molon vaga do
PSOL

Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
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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
Presidente: Antônio Jácome (PTN)
1º Vice-Presidente: Pr. Marco Feliciano (PSC)
2º Vice-Presidente: Izalci (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Quintão (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Antônio Jácome
André Fufuca (Licenciado)
Aureo vaga do PTC
Carlos Andrade vaga do PTC
Carlos Gomes
Conceição Sampaio
Edinho Bez
Diego Garcia
Ezequiel Teixeira
Franklin Lima
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
João Campos
Gilberto Nascimento
Junior Marreca
Lucio Mosquini
Leonardo Quintão
Ronaldo Nogueira (Licenciado)
vaga do
Lincoln Portela
Rôney Nemer
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

Jefferson Campos
Paulo Freire
Rômulo Gouveia
Rubens Pereira Júnior
Vander Loubet
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Flavinho
Izalci
Rogério Marinho
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
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1 vaga

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

Marcos Rogério vaga do PDT
Missionário José Olimpio
Moroni Torgan
Pastor Eurico vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Pr. Marco Feliciano
Professor Victório Galli
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Eros Biondini vaga do

Quarta-feira 29

Takayama
Vitor Valim
Washington Reis

PDT
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
1 vaga
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PTC
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6583, DE 2013, DO SR. ANDERSON
FERREIRA, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA FAMÍLIA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E APENSADO
Presidente:
1º Vice-Presidente: Pr. Marco Feliciano (PSC)
2º Vice-Presidente: Rogério Marinho (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Diego Garcia (PHS)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Antonio Bulhões
Alan Rick
Aureo
Eduardo Bolsonaro
Bacelar
Ezequiel Teixeira
Givaldo Carimbão vaga do
Carlos Andrade vaga do PTC
PSDB/PSB/PPS/PV
Conceição Sampaio
Diego Garcia
João Campos vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

8 vagas

Lucio Mosquini
Marcelo Aguiar
Marcos Rogério vaga do PDT
Missionário José Olimpio
Pastor Eurico vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Pr. Marco Feliciano
Rôney Nemer
Silas Câmara vaga do

Irmão Lazaro (Licenciado)
Josué Bengtson
Lincoln Portela vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Professor Victório Galli
Takayama
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
3 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Sóstenes Cavalcante vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Elizeu Dionizio
5 vagas

(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Anderson Ferreira
Brunny vaga do PTC
Erika Kokay
Cabo Sabino
Eros Biondini vaga do
Christiane de Souza Yared vaga do

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

Jô Moraes
Maria do Rosário
Paulo Freire

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Evandro Gussi
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Flavinho
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
Geovania de Sá
4 vagas
Rogério Marinho
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
1 vaga
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PTC
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSOL
Glauber Braga vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PSL
Alfredo Kaefer vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.406, DE 2014, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 3º DA LEI Nº 9.472, DE 16
DE JULHO DE 1997, PARA ASSEGURAR AO USUÁRIO O
DIREITO DE SER INFORMADO, ANTES DE A CHAMADA SER
COMPLETADA, SOBRE A INCIDÊNCIA DE DESPESAS DE
INTERCONEXÃO", E APENSADOS
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Miguel Haddad (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Arnaldo Faria de Sá

Junho de 2016

Augusto Coutinho
Carlos Andrade
Fabio Reis
Jerônimo Goergen
Jorge Tadeu Mudalen

Aureo
Cacá Leão
Carlos Henrique Gaguim
Celso Pansera
Marcelo Aguiar
Marcelo Squassoni vaga do

Marcos Rotta
Marcos Soares

PSDB/PSB/PPS/PV

vaga do

Mário Negromonte Jr. vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Paulo Azi vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Professor Victório Galli

Roberto Alves
Ronaldo Nogueira (Licenciado)
Sóstenes Cavalcante vaga do

Rogério Peninha Mendonça

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Silas Câmara vaga do

Vitor Valim
1 vaga

Bilac Pinto
João Daniel
Jorge Solla
José Carlos Araújo

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Tia Eron
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
João Rodrigues
Joaquim Passarinho
Lúcio Vale vaga do PSOL
Marcos Reategui vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Margarida Salomão

Sandro Alex vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

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

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Eduardo Cury
Heitor Schuch
Flavinho
Nelson Marchezan Junior
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Miguel Haddad
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Paulo Abi-ackel
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PDT
Antonio Balhmann (Licenciado)
Weverton Rocha
vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Wolney Queiroz
Ivan Valente
Luiza Erundina vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

PSOL
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
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Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA.
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA
PROMOÇÃO", E APENSADOS
Presidente: Gorete Pereira (PR)
1º Vice-Presidente: Keiko Ota (PSB)
2º Vice-Presidente: Izalci (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Bacelar (PTN)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Elcione
Adail Carneiro
Barbalho
Arnon Bezerra
Julio Lopes
Marcelo
Bacelar
Squassoni
Osmar
Celso Jacob
Serraglio
Wilson
José Otávio Germano
Filho
Lelo Coimbra
6 vagas
Moses Rodrigues vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Pedro Chaves
Professor Victório Galli
Professora Dorinha Seabra Rezende
Renata Abreu
Zé Silva
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Leo de
Angelim
Brito
Enio Verri
Luiz Couto
Pedro
Gorete Pereira
Uczai
(Dep. do
PDT ocupa
Margarida Salomão
a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
4 vagas
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Jose
Izalci
Stédile
Rogério
João Gualberto
Marinho
Severino
Keiko Ota
Ninho
Pedro Cunha Lima
3 vagas
vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Rafael Motta
Uldurico Junior vaga do PSL
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/P
RP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Leônidas
Sergio Vidigal
Cristino vaga

PT/PSD/PR/PROS
/PCdoB

Weverton
Rocha

PSL
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
PSOL
Glauber Braga vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

1 vaga

Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 8045, DE 2010, DO SENADO
FEDERAL, QUE TRATA DO "CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL" (REVOGA O DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 1941.
ALTERA OS DECRETOS-LEI Nº 2.848, DE 1940; 1.002, DE
1969; AS LEIS Nº 4.898, DE 1965, 7.210, DE 1984; 8.038, DE
1990; 9.099, DE 1995; 9.279, DE 1996; 9.609, DE 1998; 11.340,
DE 2006; 11.343, DE 2006), E APENSADO
Presidente: Danilo Forte (PSB)
1º Vice-Presidente: Delegado Éder Mauro (PSD)
2º Vice-Presidente: Rodrigo Pacheco (PMDB)
3º Vice-Presidente: Cabo Sabino (PR)
Relator: João Campos (PRB)
Relator-Parcial: Paulo Teixeira (PT)
Relator-Parcial: Keiko Ota (PSB)
Relator-Parcial: Pompeo de Mattos (PDT)
Relator-Parcial: Rodrigo Pacheco (PMDB)
Relator-Parcial: Rubens Pereira Júnior (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alberto Fraga
Cabuçu Borges
vaga do
Alexandre Baldy
Efraim Filho
PSDB/PSB/PPS/PV
Aluisio Mendes
Arnaldo Faria de Sá
Beto Salame vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Fernando Francischini
Gilberto Nascimento
João Campos

vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

Lincoln Portela

vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

Marcelo Squassoni
Rodrigo Pacheco
Ronaldo Benedet
Veneziano Vital do Rêgo
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)

José Fogaça
Kaio Maniçoba
Laudivio Carvalho vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

Major Olimpio
Marcos Rogério vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

Moroni Torgan vaga do

PSDB/PSB/PPS/PV

Paes Landim
Ricardo Izar vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Valtenir Pereira vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Cabo Sabino

Capitão Augusto
Delegado Edson Moreira vaga do

Delegado Éder Mauro

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

João Rodrigues

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

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Delegado Waldir vaga do
PRP/PSDC/PEN/PRTB

José Mentor
Laerte Bessa
Marcos Reategui vaga do

Gabriel Guimarães
Givaldo Vieira

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

Goulart

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Heuler Cruvinel vaga do

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

Paulo Teixeira

PRP/PSDC/PEN/PRTB
vaga do PSOL

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

Ronaldo Fonseca
Silas Freire

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
1 vaga
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Danilo Forte
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Keiko Ota
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Nelson Marchezan Junior
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
3 vagas
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Pompeo de Mattos
Subtenente Gonzaga
PSOL
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
1 vaga
ocupa a vaga)

Junho de 2016

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"
Presidente: Cacá Leão (PP)
1º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Sérgio Brito (PSD)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Antonio Bulhões
Andre Moura
Aureo
Arnaldo Faria de Sá
Cacá Leão
Carlos Henrique Gaguim
Gilberto Nascimento
Cleber Verde
Josi Nunes
Covatti Filho
Eli Corrêa Filho vaga do
Mário Negromonte Jr.
PSDB/PSB/PPS/PV
Nelson Marquezelli

Elmar Nascimento
Francisco Floriano vaga do

Paulo Azi

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Renata Abreu vaga do PTdoB
Ricardo Izar

Julio Lopes
Lincoln Portela vaga do

vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

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

Átila Lins
Cabo Sabino

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Major Olimpio
Roberto Sales vaga do PTdoB

Ronaldo Carletto
Valdir Colatto
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Chico Lopes
Christiane de Souza Yared vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/

PRP/PSDC/PEN/PRTB

Capitão Augusto
Delegado Waldir vaga do

Herculano Passos
João Rodrigues

PSDB/PSB/PPS/PV

Henrique Fontana
Rogério Rosso vaga do

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

Sérgio Brito
Vicentinho
Wellington Roberto vaga do

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

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

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

PRP/PSDC/PEN/PRTB

(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
Hugo Leal vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Valadares Filho
(Dep. do

Junho de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
4 vagas

João Paulo Papa
Jose Stédile
Pedro Vilela
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Mário Heringer
1 vaga
PTdoB
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 137, DE 2015, DO
SENADO FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O
PROCEDIMENTO PARA A CRIAÇÃO, A INCORPORAÇÃO, A
FUSÃO E O DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS, NOS
TERMOS DO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ALTERA A LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Hélio Leite (DEM)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: João Paulo Papa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT)
Relator: Carlos Henrique Gaguim (PTN)
Suplent
Titulares
es
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Conceiç
ão
André Abdon
Sampai
o
Hildo
Andre Moura
Rocha
João
Marcelo
Carlos Henrique Gaguim
Souza
Josué
Bengtso
Ezequiel Fonseca
n
Lázaro
vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Francisco Chapadinha
Botelho
Mauro
Hélio Leite
Pereira
Marx Beltrão
5 vagas
Nilton Capixaba
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Pastor Eurico
Zé Silva
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)

2 vagas
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Cabo Sabino
Capitão Augusto vaga do

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

Gorete
Pereira
7 vagas

Clarissa Garotinho
José Nunes
Rubens Pereira Júnior
Victor Mendes vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Waldenor Pereira
Zé Geraldo
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
Bebeto
Célio
João Paulo Papa
Silveira
Mariana Carvalho
Izalci
Júlio
Delgad
Miguel Haddad
o
Uldurico Junior vaga do PTC
2 vagas
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/
PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a vaga)
PDT
Wevert
on
Flávia Morais
Rocha
PTC
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a vaga)
1 vaga
Secretário(a): Tiago Moreira da Fonseca
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6202
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 251, DE 2005, DO
SR. ROBERTO GOUVEIA, QUE "INCLUEM PARÁGRAFOS NO
ARTIGO 19 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 4 DE MAIO
DE 2000" (AUMENTA O GASTO COM PESSOAL NA ÁREA DE
SAÚDE PARA ATÉ 75% 'SETENTA E CINCO POR CENTO'
DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À SAÚDE), E
APENSADOS
Presidente: João Marcelo Souza (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Nunes (PSD)
2º Vice-Presidente: Mariana Carvalho (PSDB)
3º Vice-Presidente: Toninho Pinheiro (PP)
Relator: Roberto Britto (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Antônio Jácome
Conceição Sampaio
Dr. Jorge Silva vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Daniel Vilela
Jéssica Sales
Josi Nunes
João Marcelo Souza
Marx Beltrão
Mandetta
Rôney Nemer
(Dep. do
Professor Victório Galli
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
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B ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
4 vagas

Roberto Britto

Toninho Pinheiro
Zeca Cavalcanti
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Christiane de Souza Yared vaga do
Antonio Brito vaga do

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

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

Jorge Solla

Bilac Pinto
Delegado Edson Moreira
vaga do

José Nunes

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

Toninho Wandscheer
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
4 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
Eduardo Barbosa
Luciano Ducci
Marcus Pestana
Mariana Carvalho
Rodrigo Martins
André Figueiredo

7 vagas

Leandre
Raimundo Gomes de
Matos
4 vagas

Goulart
Átila Lins
Júlio Cesar
Helder Salomão
Moema Gramacho
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Pepe Vargas
5 vagas
Valmir Prascidelli
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Oliveira Maia
Evair Vieira de Melo
Átila Lira
Tereza Cristina
Luciano Ducci
4 vagas
Marcus Pestana
2 vagas
PMB
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Weliton Prado
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Assis do Couto
1 vaga
REDE
Aliel Machado
João Derly
PSL
Alfredo Kaefer vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PDT
PSOL

Ivan Valente

Mário Heringer
1 vaga

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

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Altineu Côrtes vaga do
Carlos Gomes
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Ronaldo Benedet
Ronaldo Nogueira (Licenciado)
Takayama
Valtenir Pereira vaga do PMB

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

João Marcelo Souza
Vinicius Carvalho
5 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS
INFRACONSTITUCIONAIS DA REFORMA POLÍTICA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR
PROPOSTAS LEGISLATIVAS VISANDO À REFORMA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Andre Moura
Arnaldo Faria de Sá
Celso Maldaner
Darcísio Perondi
Dr. Jorge Silva vaga do

Junho de 2016

7 vagas

Presidente: Rodrigo Maia (DEM)
1º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
2º Vice-Presidente: Marcus Pestana (PSDB)
3º Vice-Presidente: Tadeu Alencar (PSB)
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Antonio Bulhões
Adail Carneiro
Benito Gama
Afonso Hamm
Esperidião Amin
Alceu Moreira
Lelo Coimbra
Elmar Nascimento
Marcelo Aro
José Fogaça
Marcelo Castro
Josi Nunes
Pedro Fernandes
Juscelino Filho
Renata Abreu
Lucas Vergilio
Rodrigo Maia
Marcos Rogério vaga do PDT
Simão Sessim
Paes Landim
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
Renato Molling
ocupa a vaga)
(Dep. do
Ronaldo Nogueira (Licenciado)
PSDB/PSB/PPS/PV

Junho de 2016
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ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
1 vaga

Carlos Zarattini
Daniel Almeida
Edmar Arruda
(Licenciado) vaga do

Veneziano Vital do Rêgo

Vinicius Carvalho
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Átila Lins
Brunny vaga do PTC
Capitão Augusto

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

Henrique Fontana
Indio da Costa
Joaquim Passarinho
Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)
Milton Monti
Moema Gramacho
Rubens Otoni
Sandro Alex vaga do
PSDB/PSB/PPS/PV

Diego Andrade
Domingos Neto
Gorete Pereira
Margarida Salomão
Odorico Monteiro
Orlando Silva
Padre João
Raquel Muniz vaga do

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

PEN/PRTB

Victor Mendes vaga do

Zé Carlos

PSDB/PSB/PPS/PV

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

PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Oliveira Maia vaga
do

Arnaldo Jordy

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

vaga do

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

Evandro Gussi

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

Luciano Ducci
Marcus Pestana
Max Filho
Rafael Motta vaga do

Fábio Sousa
Marco Tebaldi
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Silvio Torres
Tadeu Alencar
Uldurico Junior vaga do PTC
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
B ocupa a vaga)

Afonso Motta

Chico Alencar
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
ocupa a vaga)
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COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE, ESTUDO E
FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À
REFORMA TRIBUTÁRIA
Presidente: Hildo Rocha (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR)
3º Vice-Presidente: Enio Verri (PT)
Relator: Andre Moura (PSC)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Alceu Moreira
Antônio Jácome
Benito Gama
Dilceu Sperafico
Celso Jacob
vaga do PTdoB
Elmar Nascimento
Edinho Bez
Hildo Rocha
Julio Lopes
Jerônimo Goergen
Kaio Maniçoba
José Carlos Aleluia
Laercio Oliveira
Marcelo Aro
Marcelo Squassoni
Mauro Mariani
Marcos Rogério vaga do PDT
Mauro Pereira
Pauderney Avelino
Pedro Fernandes
Renzo Braz
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
1 vaga
ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Assis Carvalho
Andres Sanchez
Edmar Arruda (Licenciado) vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
Átila Lins
PRP/PSDC/PEN/PRTB

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

Danilo Forte
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Enio Verri
Gorete Pereira
Júlio Cesar
Orlando Silva
Vicente Candido
Wellington Roberto

Milton Monti
Moema Gramacho
Rubens Pereira Júnior
4 vagas

PSDB/PSB/PPS/PV
Luiz Carlos Hauly
Sarney Filho (Licenciado)
Tadeu Alencar
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
Ronaldo Lessa

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

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

Evandro Gussi
Fabio Garcia
Giuseppe Vecci
João Gualberto
Marco Tebaldi
Maria Helena

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

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSL
Alfredo Kaefer vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

1 vaga

Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E
APRESENTAR PROPOSTAS DE REFORMULAÇÃO DA LEI
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PELÉ (LEI Nº 9.615, DE 1998), DO ESTATUTO DE DEFESA DO
TORCEDOR (LEI Nº 10.671, DE 2003) E DAS DEMAIS
LEGISLAÇÕES APLICADAS AO FUTEBOL E AO ESPORTE
Presidente: Andres Sanchez (PT)
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
2º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
3º Vice-Presidente: Goulart (PSD)
Relator: Rogério Marinho (PSDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Afonso Hamm
Arnaldo Faria de Sá
Daniel Vilela
Augusto Coutinho
Deley
Edinho Bez
Hélio Leite
José Otávio Germano
Hiran Gonçalves
Jovair Arantes
João Arruda
Roberto Alves
Rogério Peninha
Lucas Vergilio
Mendonça
Marcelo Aro
4 vagas
Márcio Marinho
Marcus Vicente
Washington Reis
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Andres Sanchez
Evandro Roman
Cabo Sabino
Fábio Mitidieri
Danrlei de Deus Hinterholz
Silas Freire
(Dep. do REDE ocupa a
Goulart
vaga)
José Rocha
4 vagas
Orlando Silva
Vicente Candido
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Virgílio Bisneto
Fábio Sousa
Otavio Leite
Lobbe Neto
Rogério Marinho
Pedro Vilela
Sarney Filho (Licenciado)
3 vagas
Uldurico Junior vaga do PTC
Valadares Filho
1 vaga
PDT
André Figueiredo
Roberto Góes
PTC
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV ocupa a
1 vaga
vaga)
REDE
João Derly vaga do
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E
APRESENTAR PROPOSTAS DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS
CIVIS E MILITARES
Presidente: Delegado Edson Moreira (PR)
1º Vice-Presidente: Rocha (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cabo Sabino (PR)

Junho de 2016

3º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Relator: Vinicius Carvalho (PRB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
André Fufuca
Alberto Fraga
(Licenciado)
Arnaldo Faria de Sá
Fausto Pinato
Carlos Henrique Gaguim
Laudivio Carvalho
Fernando Francischini
Lincoln Portela
Gilberto Nascimento
Major Olimpio
Givaldo Carimbão vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Marinha Raupp
Professora Dorinha
Guilherme Mussi
Seabra Rezende
Hildo Rocha
Renzo Braz
Ronaldo Nogueira
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
João Campos
(Licenciado)
(Dep. do
PSDB/PSB/PPS/PV
Junior Marreca
ocupa a vaga)
(Dep. do
PT/PSD/PR/PROS/PCdo
Vinicius Carvalho
B ocupa a vaga)
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Átila Lins
Delegado Éder Mauro
Cabo Sabino
Jaime Martins
Capitão Augusto
João Rodrigues
Delegado Edson Moreira vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
Laerte Bessa
PEN/PRTB

Delegado Waldir

vaga do PSDB/PSB/PPS/PV

Marcos Reategui vaga do

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

João Daniel
Raquel Muniz
Reginaldo Lopes
Silas Freire
Rômulo Gouveia
2 vagas
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Geraldo Resende vaga do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
Gonzaga Patriota
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB

Rafael Motta
Rocha
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS
/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Subtenente Gonzaga
PSOL
Glauber Braga

6 vagas

Pompeo de Mattos

Secretário(a): Andrea Christina de S. B. Menezes
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

Ivan Valente

Junho de 2016
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR DENÚNCIAS DE FRAUDES CONTRA A RECEITA
FEDERAL DE BANCOS E GRANDES EMPRESAS, MEDIANTE
SUPOSTOS PAGAMENTOS DE PROPINAS PARA
MANIPULAR OS RESULTADOS DOS JULGAMENTOS
REFERENTES À SONEGAÇÃO FISCAL PELO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF
Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
1º Vice-Presidente: Hildo Rocha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Pimenta (PT)
3º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Relator: João Carlos Bacelar (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Alexandre Baldy
Altineu Côrtes
Andre Moura
Arnaldo Faria de Sá
vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
César Halum
Benito Gama
Beto Salame vaga do
Covatti Filho
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Hildo Rocha
José Carlos Aleluia
Junior Marreca
Laercio Oliveira
Leonardo Quintão
Pedro Fernandes
Sandes Júnior
Vinicius Carvalho

Carlos Gomes
Carlos Marun
Carlos Melles
Fausto Pinato
Guilherme Mussi
Vitor Valim
2 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Arlindo Chinaglia
Adelmo Carneiro Leão
Helder Salomão
Delegado Éder Mauro
Jaime Martins
Evandro Roman
João Carlos Bacelar
Jorge Solla
Joaquim Passarinho
Pedro Uczai
Paulo Pimenta
Silas Freire
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
Wellington Roberto
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PSB/PPS/PV
1 vaga
ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Carlos Sampaio
Izalci
Eduardo Cury
Luiz Carlos Hauly
Heráclito Fortes
Nilson Leitão
Hugo Leal vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Rodrigo Martins
Júlio Delgado
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Marcus Pestana
1 vaga
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PMB
1 vaga
1 vaga
PDT
Dagoberto
Félix Mendonça Júnior
REDE
Aliel Machado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSOL
Ivan Valente vaga do REDE
PSL
Alfredo Kaefer vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Secretário(a): Antônio Carlos Barbosa
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Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6265
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS E SUPOSTAS
IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DO SEGURO DE
DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT
Presidente: Marcus Vicente (PP)
1º Vice-Presidente: Raquel Muniz (PSD)
2º Vice-Presidente: Odorico Monteiro (PROS)
3º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR)
Relator: Wellington Roberto (PR)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Adail Carneiro
Antonio Bulhões
Aguinaldo Ribeiro vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Faria de
Aureo
Sá
Carlos Henrique
Edinho Bez
Gaguim
Eli Corrêa Filho
Fernando Francischini vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Hiran Gonçalves
João Arruda
Lucas Vergilio
Junior Marreca
Marcos Rotta
Leonardo Quintão
Marcus Vicente
Marcos Rogério
Marx Beltrão
Mário Negromonte Jr.
Moses
Paes Landim
Rodrigues
Vitor Valim
Roberto Sales
Walney Rocha
Ronaldo Benedet
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Andres Sanchez
Fábio Mitidieri
Cabo Sabino vaga
João Carlos Bacelar vaga do PDT
do PSDB/PSB/PPS/PV
Christiane de
Souza Yared
Gorete Pereira
Odorico Monteiro
Raquel Muniz
Rubens Pereira
Júnior
Ságuas Moraes
Sérgio Brito
Wellington
Roberto
Hugo Leal
Luiz Carlos
Hauly
Marco Tebaldi
Rodrigo de
Castro
Valadares Filho
(Dep. do
PT/PSD/PR/PR
OS/PCdoB
ocupa a vaga)

José Nunes
Silas Freire
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
5 vagas

PSDB/PSB/PPS/PV
Daniel Coelho
Paulo Abi-ackel
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/P
MN/PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
2 vagas
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PDT
(Dep. do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB ocupa a
vaga)
PTdoB
1 vaga
PSL
Alfredo Kaefer vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6285

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
Presidente: Alceu Moreira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Mandetta (DEM)
3º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
Relator: Nilson Leitão (PSDB)
Sub-Relator: Tereza Cristina (PSB)
Sub-Relator: Valdir Colatto (PMDB)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Abel Mesquita Jr. vaga do PDT
Alberto Filho
Beto Salame vaga do
Alceu Moreira
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Cleber Verde
Dilceu Sperafico
João Marcelo Souza
Jovair Arantes
Laercio Oliveira
Luis Carlos Heinze
Mandetta
Nelson Marquezelli
Newton Cardoso Jr
Professor Victório Galli
Valtenir Pereira vaga do

Eduardo Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Josué Bengtson
Lindomar Garçon
Osmar Serraglio
Sergio Souza
Valdir Colatto
3 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelmo Carneiro Leão
Beto Faro
Irajá Abreu
João Rodrigues
Luiz Nishimori
Marcos Montes
Nilto Tatto

Erika Kokay
Evandro Roman
Heuler Cruvinel
Marcon
Patrus Ananias
Valmir Assunção
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
1 vaga
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy
Adilton Sachetti
Domingos Sávio
Heitor Schuch
Janete Capiberibe
Sarney Filho (Licenciado)

Junho de 2016

Nilson Leitão
Shéridan
Tereza Cristina

3 vagas

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

Roberto Góes

Glauber Braga

Secretário(a): Alber Vale de Paula
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6277
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A,
NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, INVESTIGAR E
APURAR AS DENÚNCIAS NOTICIADAS NO DIA 27 DE MAIO
DE 2015, SOBRE SETE DIRIGENTES DA FIFA ACUSADOS DE
VÁRIOS CRIMES, INCLUINDO FRAUDE, SUBORNO E
FORMAÇÃO DE QUADRILHA, E PRESOS NA SUÍÇA (HÁ O
ENVOLVIMENTO DE TRÊS BRASILEIROS, CONFORME O
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DOS ESTADOS UNIDOS,
SENDO UM DELES JOSÉ MARIA MARIN, EX-PRESIDENTE DA
CBF E ATUAL VICE-PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO) – MÁFIA
DO FUTEBOL
Presidente: Laudivio Carvalho (SD)
1º Vice-Presidente: Rogério Marinho (PSDB)
2º Vice-Presidente: Hélio Leite (DEM)
3º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB)
Relator: Fernando Monteiro (PP)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Andre Moura
Adalberto Cavalcanti vaga do PMB
Arnaldo Faria de Sá vaga do
Antônio Jácome
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Henrique Gaguim vaga do

PMB

Fernando Monteiro
Hélio Leite
João Marcelo Souza
Laudivio Carvalho
Márcio Marinho
Mário Negromonte Jr. vaga do

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Newton Cardoso Jr
Sandes Júnior
Washington Reis
Wilson Filho

César Halum
Deley
Edinho Bez
Fernando Jordão
Iracema Portella
Jerônimo Goergen
Major Olimpio

Pedro Chaves
Professor Victório Galli
Rodrigo Maia
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Beto Faro
Jaime Martins
Delegado Edson Moreira
João Carlos Bacelar
Evandro Roman
João Rodrigues
Goulart
Zé Geraldo
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
José Rocha
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
Sibá Machado
3 vagas
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/

Junho de 2016
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PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy
Evandro Gussi
Otavio Leite
Fábio Sousa
Rogério Marinho
Júlio Delgado
Silvio Torres
3 vagas
Valadares Filho
(Dep. do REDE ocupa a vaga)
PMB
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/P
SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/ SC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PEN/PRTB ocupa a vaga)
PDT
Roberto Góes
Damião Feliciano
PSOL
Chico Alencar
1 vaga
REDE
João Derly vaga do PSDB/PSB/PPS/PV
Secretário(a): Paulo Sérgio S. dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6252
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR O USO IRREGULAR DE DINHEIRO PÚBLICO
POR PARTE DA UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES – UNE
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Ronaldo Fonseca
Rubens Pereira Júnior
Zeca Dirceu
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Bruno Covas
Daniel Coelho
Elizeu Dionizio
Roberto de Lucena
Tadeu Alencar
Weverton Rocha

PSL

Danilo Cabral
Izalci
Paulo Martins
Rocha
Rodrigo Martins
Uldurico Junior
André Figueiredo

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

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

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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇÃO E AS AÇÕES VINCULADAS AOS CRIMES DE
ESTUPRO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
Coordenador: Soraya Santos (PMDB)
Suplentes
PMDB

Luiz Sérgio
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Magda Mofatto
Maria do Rosário
Orlando Silva
Sandro Alex

PDT

Titulares

Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Bacelar
André Abdon
Beto Salame
Arnon Bezerra
Cristiane Brasil
Celso Jacob
Edinho Bez
Dr. Jorge Silva
Eduardo
Iracema Portella
Bolsonaro
Major Olimpio
Hildo Rocha
Marcelo Castro
Hiran Gonçalves
Mauro Pereira
João Arruda
Newton Cardoso Jr
Junior Marreca
Laudivio
Onyx Lorenzoni
Carvalho
Professor
Pastor Eurico
Victório Galli
Professora
Dorinha Seabra
Pr. Marco Feliciano
Rezende
Sóstenes Cavalcante vaga do PSL
Roberto Alves
Vinicius Carvalho
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Evandro Roman
Brunny
Delegado Éder
Luiz Cláudio
Mauro
Luizianne Lins
Erika Kokay
Miguel Lombardi
George Hilton
Jô Moraes vaga do
Reginaldo Lopes
PSL
Rogério Rosso

Quarta-feira 29

Celso Jacob
Hildo Rocha
Laura Carneiro
Ronaldo Benedet
Soraya Santos
Maria do Rosário
Moema Gramacho
Conceição Sampaio
Iracema Portella
Delegado Edson Moreira
Dr. João
Gorete Pereira
Silas Freire
Zenaide Maia
Creuza Pereira
Maria Helena
Expedito Netto
Indio da Costa
Sandro Alex

PT
PP
PR

PSB
PSD

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
PRB
Rosangela Gomes
Tia Eron
PDT
Flávia Morais
PTB
Cristiane Brasil
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PTN

Renata Abreu
Jandira Feghali
Jô Moraes
Luciana Santos
Júlia Marinho
Carmen Zanotto
Junior Marreca
Dâmina Pereira
Weliton Prado

Junho de 2016

Carmen Zanotto

PCdoB

Evair Vieira de Melo
Leandre
Sarney Filho (Licenciado)

PV

PSOL

PSC

Luiza Erundina

PPS

Secretário(a): Vinicius Vieira Vasconcelos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

PEN
PSL
PMB

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER O
ACOMPANHAMENTO "IN LOCO" E FISCALIZAR OS PLANOS
DE TRABALHO, OBRAS REALIZADAS, ADITIVOS
CONTRATUAIS, INTERVENÇÕES FUTURAS,
INVESTIMENTOS, OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS
CONCESSIONÁRIAS ADMINISTRADORAS DOS TRECHOS DA
BR-040 (RIO DE JANEIRO - JUIZ DE FORA), BR-116 (RIO DE
JANEIRO - SÃO PAULO) E BR-116 (ALÉM PARAÍBA TERESÓPOLIS)

S.PART.

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

Coordenador: Hugo Leal (PSB)
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
AÇÕES REFERENTES À EPIDEMIA DE ZIKA VÍRUS E À
MICROCEFALIA

Suplentes
PMDB

Alexandre Serfiotis
Darcísio Perondi
Josi Nunes
Lelo Coimbra
Maria do Rosário
Reginaldo Lopes
Geraldo Resende
Mara Gabrilli
Raimundo Gomes de Matos
Conceição Sampaio
Marcelo Álvaro Antônio
Gonzaga Patriota
Luciano Ducci
Luiz Lauro Filho
Rogério Rosso
Mandetta
Sergio Vidigal
Luiz Carlos Busato
Wilson Filho
Zeca Cavalcanti
Dr. Sinval Malheiros

Marcio Alvino
Flavinho
Hugo Leal
Deley

PT
PSDB

PP
PR

Suplentes
PP

Julio Lopes
Renzo Braz

Coordenador: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares

Titulares

PR
PSB
PTB
PEN

Walney Rocha
Secretário(a): Vinícius Vieira Vasconcelos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

PSB

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A LEVANTAR,
ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CANCELAMENTO DE VOOS
NAS CIDADES DA REGIÃO NORTE, DEVIDO A PREJUÍZOS
ECONÔMICOS SOFRIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS

PSD

Coordenador: Hiran Gonçalves (PP)

DEM

Titulares

PDT
PTB

Marcos Rotta
Marinha Raupp
Mariana Carvalho
Shéridan

PTN
PPS

Suplentes
PMDB

André Abdon
Conceição Sampaio
Hiran Gonçalves

PSDB
PP

Junho de 2016
Lázaro Botelho
Edio Lopes
Luiz Cláudio
Remídio Monai
César Messias
Maria Helena
Expedito Netto
Abel Mesquita Jr.
Marcos Rogério
Pauderney Avelino
Alan Rick
César Halum
Jhonatan de Jesus
Carlos Henrique Gaguim
Arnaldo Jordy
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COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
IN LOCO A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM AS OBRAS
QUE COMPÕEM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA
FERROVIA NOVA TRANSNORDESTINA E QUAIS AS
PROVIDÊNCIAS QUE FORAM E/OU SERÃO ADOTADAS
PARA REGULARIZAR A EXECUÇÃO DO PROJETO, TENDO
EM VISTA AS IRREGULARIDADES E AS
RESPONSABILIDADES APURADAS EM AUDITORIA
REALIZADA PELO TCU

PR

PSB
PSD
DEM

Coordenador: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Relator: Augusto Coutinho (SD)
PRB

Titulares

Suplentes
PMDB

Kaio Maniçoba
PTN

Assis Carvalho

PPS

Raimundo Gomes de Matos

PHS

Carlos Andrade

Beto Rosado

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

Danilo Forte
Gonzaga Patriota
Heráclito Fortes
Júlio Cesar

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

Efraim Filho
Felipe Maia
Ronaldo Martins
Zeca Cavalcanti

PT
PSDB
PP
PSB

PSD
DEM
PRB
PTB
SD

Augusto Coutinho
Relator: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Titulares

Suplentes
PMDB

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

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

PSDB
PR
PDT
PTB
PCdoB
PPS

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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER O
ACOMPANHAMENTO "IN LOCO" E FISCALIZAR OS PLANOS
DE TRABALHO, OBRAS REALIZADAS, INTERVENÇÕES
FUTURAS, INVESTIMENTOS, OBRIGAÇÕES E DIREITOS
ADQUIRIDOS PELA CONCESSIONÁRIA ECO 101 QUE
ADMINISTRA O TRECHO DA BR 101 QUE CORTA O ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Coordenador: Marcus Vicente (PP)
Titulares

Suplentes
PMDB

Lelo Coimbra
Helder Salomão
Marcus Vicente
Paulo Foletto

PT
PP
PSB
PDT
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Sergio Vidigal
Dr. Jorge Silva

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PSDB

PHS

Nilson Leitão

PV

Covatti Filho

Evair Vieira de Melo

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

Fabio Garcia
Hugo Leal
Assis do Couto
Pompeo de Mattos

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DO
GOVERNO FEDERAL LASTREADAS COM RECURSOS DO
ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO EM ANDAMENTO NO PAÍS
Coordenador: Zé Silva (SD)
Relator: Evair Vieira de Melo (PV)
Titulares

Junho de 2016

Suplentes

Nelson Marquezelli

PP
PR
PSB
PDT
PTB
SD

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

PMDB
Valdir Colatto
Raimundo Gomes de Matos
Julio Lopes
Luiz Cláudio
Heitor Schuch
Jhc
Expedito Netto
Augusto Carvalho
Lucas Vergilio
Zé Silva

PSDB

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

PP
PR
PSB

Titulares

Suplentes
PMDB

PSD

Alceu Moreira

SD

Eduardo Barbosa
Nelson Marchezan Junior
Ezequiel Fonseca

PV

Evair Vieira de Melo

Raquel Muniz
Rômulo Gouveia

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

José Carlos Aleluia

PSDB
PP
PSD
DEM
PSOL

Chico Alencar

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
PARALISAÇÃO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS

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

Coordenador: Celso Maldaner (PMDB)
Relator: Osmar Terra (PMDB)
Titulares

Suplentes
PMDB

Celso Maldaner
João Arruda
Mauro Pereira
Osmar Terra (Licenciado)
Sergio Souza
Valdir Colatto
Arlindo Chinaglia
Pedro Uczai
Ságuas Moraes

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR E
MONITORAR OS DESDOBRAMENTOS DO DESASTRE
AMBIENTAL, OCORRIDO EM MARIANA - MG E REGIÃO NO
DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015, CAUSADO PELO
ROMPIMENTO DE UMA BARRAGEM
Coordenador: Paulo Foletto (PSB)

PT

Titulares

Suplentes
PMDB

Fábio Ramalho
Lelo Coimbra

Junho de 2016
Newton Cardoso Jr
Gabriel Guimarães
Givaldo Vieira
Leonardo Monteiro
Margarida Salomão
Padre João
Paulo Abi-ackel
Rodrigo de Castro
Brunny
Paulo Foletto
Mário Heringer
Subtenente Gonzaga
Laudivio Carvalho
Marcelo Aro
Evair Vieira de Melo
Sarney Filho (Licenciado)
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COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR TODOS
OS ATOS, FATOS RELEVANTES, NORMAS E
PROCEDIMENTOS REFERENTES ÀS OBRAS DO PROJETO
DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL,
POPULARMENTE CONHECIDA COMO "TRANSPOSIÇÃO DO
RIO SÃO FRANCISCO", BEM COMO O PROGRAMA DE
REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO
FRANCISCO

PSDB
PR
PSB
PDT

Coordenador: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Relator: Rômulo Gouveia (PSD)

SD
PHS

Titulares
Vitor Valim
Valmir Assunção

PROS

Eros Biondini

Pedro Cunha Lima
Raimundo Gomes de Matos

Secretário(a): Tiago Moreira da Fonseca
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6202
FAX: (61) 3216-6225

Coordenador: João Rodrigues (PSD)
Relator: Pedro Uczai (PT)
Suplentes

Décio Lima
Pedro Uczai
Geovania de Sá
Marco Tebaldi
Esperidião Amin
Jorge Boeira
Jorginho Mello
Cesar Souza (Licenciado)
João Rodrigues

PT
PSDB
PP
PR
PSD
PPS

Carmen Zanotto
Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho

PT
PSDB
PP

Adail Carneiro
Beto Rosado
Macedo
Mário Negromonte Jr.

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO ESTADO DE SANTA
CATARINA ATINGIDO POR TORNADO

Celso Maldaner
Edinho Bez
Mauro Mariani
Rogério Peninha Mendonça
Ronaldo Benedet
Valdir Colatto

Suplentes
PMDB

PV

PMDB
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Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

PT

Titulares
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PSB
Fernando Coelho Filho (Licenciado)
Gonzaga Patriota
PSD
Paulo Magalhães
Raquel Muniz
Rômulo Gouveia
DEM
Efraim Filho
PRB
Jony Marcos
PCdoB
Chico Lopes
PROS
Odorico Monteiro
Secretário(a): Mirna de Castela Pessoa
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: 61) 3216-6206
FAX: 61) 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares
Suplentes
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/P
EN/PRTB
Leonardo
Beto Salame vaga do PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Quintão
Nilton
Cristiane Brasil
Capixaba
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Luiz Carlos Ramos
Rodrigo Pacheco
4 vagas

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Valdir Colatto
4 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Joaquim Passarinho
José Mentor
Laerte Bessa
(Dep. do
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/
PRP/PSDC/PEN/PRTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV

Jorginho
Mello
Rômulo
Gouveia
(Dep. do
PSDB/PSB/P
PS/PV ocupa
a vaga)
2 vagas

Rafael Motta

vaga do

Rubens Bueno

PT/PSD/PR/PROS/P
CdoB

3 vagas

PDT

Afonso Motta

4 vagas
1 vaga

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo I, Sala 2109
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

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

Suplentes
PMDB

Osmar Serraglio
Carlos Zarattini
Décio Lima
Zé Carlos
Carlos Sampaio
Esperidião Amin
Cabo Sabino
Capitão Augusto
Domingos Neto
Claudio Cajado

PT

PSDB
PP
PR
PSD
DEM
SD

Major Olimpio
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225
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