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BOHN GASS (PT, RS) – Êxito do Jogos Olímpicos Rio 2016. Incentivo dos Governos Luiz Inácio Lula da Silva
e Dilma Rousseff aos atletas e aos esportes olímpicos brasileiros. Ilegitimidade do Governo Michel Temer..............
PAES LANDIM (Bloco/PTB, PI – Discurso retirado pelo orador para revisão) – Expectativa de implantação por
parte do Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, de medidas para envio de recursos financeiros para a manutenção do Parque Nacional da Serra da Capivara, Estado do Piauí. Defesa do compartilhamento de responsabilidades de gestão do Parque Nacional da Serra da Capivara entre os Ministérios do Meio Ambiente e da Ciência

016

017
018

018
019

020
020
020
021
021
021
022
023
023

4 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Congratulação ao jornal Folha de S.Paulo por reportagem sobre a crise
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024

025

025
027
027

027

028

029
029
030
031

031

033

034

043

043

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2016 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO: Apoio à apresentação de
emenda aglutinativa sobre a não fixação de limite para a participação do capital estrangeiro. Editorial do jornal
O Globo intitulado Cargas ao mar, sobre o acerto da venda de parte do controle dos aeroportos Santos Dumont,
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do Presidente da República interino, Michel Temer, após a aprovação, no Senado Federal, da admissibilidade do
processo de impeachment da Presidente da República afastada, Dilma Rousseff. Apoio do orador a propostas do
Governo Federal em tramitação na Câmara dos Deputados para recuperação da economia do País. Lançamento,
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LUIZ COUTO (PT, PB) – Necessidade de investigação profunda da destinação de recursos provenientes de
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GERALDO RESENDE (PSDB, MS) – Anúncio pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, de liberação de recursos
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para debate sobre reivindicações do setor. .........................................................................................................................................
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PAULO FOLETTO (PSB, ES – Como Líder) – Críticas à carga tributária brasileira. Necessidade de reformulação
do sistema tributário nacional, com vista ao fim da disputa tributária entre Estados da Federação. Apoio à proposta de reforma tributária do Centro de Cidadania Fiscal – CCiF...............................................................................................
SIMÃO SESSIM (Bloco/PP, RJ) – Regozijo pelo êxito da realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
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no Brasil. ...........................................................................................................................................................................................................
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LAUDIVIO CARVALHO (SD, MG) – Preocupação com a inexistência de viaturas da Polícia Rodoviária Federal
em rodovias do Estado de Minas Gerais................................................................................................................................................
TENENTE LÚCIO (PSB, MG) – Regozijo com o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Solidariedade a candidatos a prefeito e a vereador nos Municípios brasileiros, especialmente no Estado de Minas Gerais.
Necessidade de realização de reforma política. .................................................................................................................................
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HILDO ROCHA (Bloco/PMDB, MA) – Presença na Câmara dos Deputados do Prefeito Cícero Neco Morais, do
Município de Estreito, Estado do Maranhão. .......................................................................................................................................
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Brasil....................................................................................................................................................................................................................
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Cobrança ao Presidente da Casa de inclusão na pauta do parecer do
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afastado Eduardo Cunha. Protesto contra o encerramento dos trabalhos de Comissão Parlamentar de Inquérito
sem a conclusão das investigações.........................................................................................................................................................
CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PTN, TO) – Solicitação ao Governo do Estado do Tocantins de realização
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LINCOLN PORTELA (PRB, MG) – Descaso com a segurança pública no Brasil. Necessidade de reconhecimento
dos profissionais da área. ...........................................................................................................................................................................
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RAQUEL MUNIZ (PSD, MG) – Confirmação da capacidade do Brasil de organização dos Jogos Olímpicos Rio
2016. Congratulação à Administração Municipal de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, pela realização das
Festas de Agosto na municipalidade......................................................................................................................................................
CABO SABINO (PR, CE) – Convite aos Deputados para participação na solenidade de criação da Frente Parlamentar em Defesa do Fisco. ...................................................................................................................................................................
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB, SP) – Congratulações ao Presidente do Comitê Olímpico do Brasil – COB,
Carlos Arthur Nuzman, pelo êxito dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Realização de homenagem à memória do Marechal Duque de Caxias pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Apoio do orador à reivindicação do
General Lourena Cid de criação de colégio militar no âmbito do Comando Militar do Sudeste. Congratulações
a agentes penitenciários presentes no Congresso Nacional em defesa da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 308, de 2004, sobre a criação das polícias penitenciárias federal e estaduais. Cobrança ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de inclusão da matéria na pauta. ............................................................
LAERTE BESSA (PR, DF) – Indignação com a recusa do Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg,
de encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República de projeto de lei sobre a remuneração da Polícia
Civil. Defesa da equiparação salarial da Polícia Civil do Distrito Federal com a Polícia Federal. Responsabilização
da atitude do Governador pelo aumento da violência. ..................................................................................................................
CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PTN, TO – Pela ordem) – Indignação com a malversação de recursos
públicos pelo Prefeito de Palmas, Estado do Tocantins. Expectativa de escolha de correligionário do orador para
Prefeito do Município nas eleições municipais de 2016. Pedido de providências a respeito de denúncia de distribuição de livros com conteúdo pornográfico pela Secretaria Municipal da Educação. .....................................................
CAPITÃO AUGUSTO (PR, SP) – Indignação com o impedimento de retorno à carreira para policiais militares
candidatos a cargos eletivos. Tramitação no Congresso Nacional de proposta de emenda à Constituição de autoria do orador sobre a concessão de direitos políticos aos policiais e bombeiros militares. ...........................................
PADRE JOÃO (PT, MG) – Importância da atuação do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva
para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. Relevância do investimento do Governo Federal na infraestrutura esportiva e nos atletas para o sucesso da participação brasileira no evento. Contrariedade com o não
reconhecimento por setores da mídia das transformações promovidas pelo Governo petista no País........................
MARCUS PESTANA (PSDB, MG) – Impactos da crise das finanças municipais, da Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, do processo de impeachment da Presidenta da República afastada, Dilma Rousseff, e das mudanças
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financiamento da atividade política. ......................................................................................................................................................
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ROCHA (PSDB, AC) – Boas-vindas ao Deputado Federal recém-empossado Moisés Diniz. Solicitação ao Governador do Estado do Acre, Tião Viana, de providências para a situação das famílias acampadas na Assembleia
Legislativa Estadual. Investigação policial sobre a existência de quadrilha na Secretaria de Habitação do Acre envolvida com a venda irregular de casas populares do Programa Minha Casa, Minha Vida. Críticas ao Governo do
Acre por negligência a moradores de rua brasileiros e acolhimento a imigrantes do Haiti...............................................
CAPITÃO AUGUSTO (PR, SP – Pela ordem) – Êxito da realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Homenagem
do orador aos atletas militares pela conquista de medalhas e aos integrantes da Força Nacional pelo trabalho em
prol da segurança do evento.....................................................................................................................................................................
BENITO GAMA (Bloco/PTB, BA) – Homenagem aos atletas participantes das Olimpíadas Rio 2016 e aos atletas medalhistas do Estado da Bahia. ......................................................................................................................................................
SILVIO TORRES (PSDB, SP) – Regozijo com o sucesso na realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016.....................
CARLOS SAMPAIO (PSDB, SP) – Cumprimentos aos participantes dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e ao Prefeito
da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pela gestão do evento............................................................................................
ADELMO CARNEIRO LEÃO (PT, MG) – Congratulação ao povo brasileiro, ao ex-Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, e à Presidente da República afastada, Dilma Rousseff, pelo sucesso na realização dos Jogos
Olímpicos Rio 2016. ......................................................................................................................................................................................
EDMILSON RODRIGUES (PSOL, PA) – Congratulações aos atletas medalhistas e às instituições organizadoras
dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Importância de investimentos de longo prazo no esporte. Críticas à ausência de
investimentos em habitação, saúde e saneamento para os bairros vizinhos aos estádios dos eventos olímpicos.
Congratulações à Agência Pública e aos jornalistas Tomás Chiaverini e Ana Mendes pela realização da reportagem
A guerra secreta pela bauxita, sobre a exploração do minério pela empresa Mineração Rio do Norte no Município
de Oriximiná, Estado do Pará, localidade em disputa de terra por parte de quilombolas. Regozijo com decisão da
Justiça favorável ao pleito do Ministério Público Federal para reconhecimento da titularidade de terras ocupadas
por populações quilombolas no Pará.....................................................................................................................................................
SANDRO ALEX (PSD, PR) – Visita do orador a hospitais dos Municípios de Rio Azul e Jaguariaíva, no Estado
do Paraná, após reformas para melhoria do atendimento em saúde. .......................................................................................
CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PTN, TO – Pela ordem) – Repúdio à utilização pelo Prefeito de Palmas
de livro didático com conteúdo de orientação sexual para crianças nas escolas públicas do Município. Congratulação ao Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pelo sucesso na realização dos Jogos Olímpicos Rio
2016. Solicitação ao Ministro dos Esportes de alocação de recursos financeiros e de envio de equipamentos de
segurança utilizados nas Olimpíadas 2016 ao Estado do Tocantins, conforme acordo firmado com Parlamentares
do Estado do Rio de Janeiro.......................................................................................................................................................................
LEO DE BRITO (PT, AC) – Reunião com o Sindicato dos Urbanitários do Estado do Acre em razão de anúncio
do Governo do Presidente da República interino, Michel Temer, de privatização de concessionárias do sistema
ELETROBRAS nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil. Destinação de emendas parlamentares do orador à melhoria
dos serviços de saúde no Acre. Visita do orador a Municípios do Acre para apoio aos candidatos da Frente Popular a prefeito. Cumprimentos à delegação brasileira, especialmente ao goleiro Weverton, da Seleção Olímpica de
Futebol, pelo desempenho nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Congratulações ao ex-Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, à Presidente da República afastada, Dilma Rousseff, e a todos os trabalhadores envolvidos
na realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016........................................................................................................................................
POMPEO DE MATTOS (PDT, RS) – Compromisso do PDT de atuação com responsabilidade e seriedade, diante do desencanto da população brasileira com a política. .............................................................................................................
VALMIR ASSUNÇÃO (PT, BA) – Congratulações ao ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à
Presidente da República afastada, Dilma Rousseff, aos atletas e aos voluntários pelo sucesso na realização dos
Jogos Olímpicos Rio 2016...........................................................................................................................................................................
ROCHA (PSDB, AC – Pela ordem) – Críticas ao Governador do Acre, Tião Viana, pela escalada da violência
decorrente da atuação de facções criminosas no Estado................................................................................................................
VINICIUS CARVALHO (PRB, SP) – Congratulação ao Senador Marcelo Crivella ao ensejo da instalação de Comissão Especial para análise da Proposta de Emenda à Constituição nº 200, de 2016, de autoria de S.Exa., sobre
a não incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre templos de qualquer culto...............................
FÁBIO FARIA (PSD, RN) – Pedido aos membros da Câmara dos Deputados de apoio na solicitação ao Ministério da Defesa de envio da Força Nacional ao Estado do Rio Grande do Norte para continuidade do combate à
criminalidade...................................................................................................................................................................................................
JOAQUIM PASSARINHO (PSD, PA) – Congratulações à Igreja Católica pela realização do XVII Congresso Eucarístico Nacional, na cidade de Belém, Estado do Pará..................................................................................................................
MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB, RS) – Congratulações à sociedade civil, às autoridades, aos empresários, aos
policiais e aos atletas pelo sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Presença do orador nos Municípios de Bento
Gonçalves e Flores da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul, para acompanhamento de campanhas eleitorais. Falecimento do ex-Prefeito do Município de Bento Gonçalves Roberto Lunelli.........................................................................

7

070

070
071
071
072

072

072
082

082

083
085

085
086

086

086
087

087

8 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

JHC (PSB, AL) – Preocupação com a influência do poder econômico nas eleições. Solicitação ao Ministério
Público Federal e à Polícia Federal de garantia do cumprimento da legislação eleitoral. Defesa de realização da
reforma política...............................................................................................................................................................................................
JÔ MORAES (PCdoB, MG) – Sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Importância do Programa Bolsa Atleta
para o desempenho positivo dos atletas brasileiros. Relevância da participação do ex-Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, da Presidenta da República afastada, Dilma Rousseff, e dos ex-Ministros do Esporte, Orlando Silva e Aldo Rebelo, para o êxito do evento.............................................................................................................................
EVAIR VIEIRA DE MELO (PV, ES) – Realização, no Município de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, da XXV Festa do Sanfoneiro e XXII Exposição Agropecuária....................................................................................................
LOBBE NETO (PSDB, SP) – Congratulações aos organizadores do Brotas Gourmet 2016 e da Festa do Peão
de Boiadeiro de Barretos, nos Municípios de Brotas e de Barretos, respectivamente, Estado de São Paulo................
NELSON PELLEGRINO (PT, BA) – Sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Relevância da atuação do ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Presidenta da República afastada, Dilma Rousseff, pela realização
do evento. Importância do Programa Bolsa Atleta. Destaque da participação de atletas baianos nas Olimpíadas.
Protesto contra o desmonte de programas educacionais do Governo petista.......................................................................
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Relevância da atuação do ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, e da Presidenta da República afastada, Dilma Rousseff, para o sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Importância do Programa Bolsa Atleta para o desempenho positivo da delegação brasileira. Importância da
participação do jogador de futebol paraibano Douglas Santos para a conquista da medalha de ouro nos Jogos
Olímpicos. Artigo intitulado Chega de Temer!, de autoria de Emir Sader, publicado no blog Brasil 247, sobre a falta
de legitimidade do Governo Michel Temer..........................................................................................................................................
VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP) – Relato das atividades da Comissão Especial destinada ao exame do Projeto
de Lei nº 4.850, de 2016, sobre o estabelecimento de medidas de combate à corrupção. Vantagens da implantação de câmaras especializadas e exclusivas de probidade administrativa. Importância do combate à impunidade
no País................................................................................................................................................................................................................
DELEGADO EDSON MOREIRA (PR, MG – Pela ordem) – Urgência no aperfeiçoamento da legislação para a
redução da criminalidade no Brasil. Apoio à unificação das Polícias Civil e Militar................................................................
PRESIDENTE (Izalci) – Determinação de registro da presença dos Deputados com uso da palavra na sessão.
EDMILSON RODRIGUES (PSOL, PA – Pela ordem) – Defesa da unificação das Polícias Militar e Civil. Necessidade de aprofundamento do debate sobre o combate à violência. Encerramento da Comissão Parlamentar de
Inquérito da FUNAI e INCRA sem apresentação de relatório final. Nota de repúdio do Conselho Indigenista Missionário – CIMI à Comissão Parlamentar de Inquérito da FUNAI e INCRA. ...............................................................................
AFONSO HAMM (Bloco/PP, RS) – Elogio à organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e ao desempenho dos
atletas brasileiros na competição. Importância dos Projetos de Lei nºs 3.290 e 3.291, de 2012, relativos a incentivos e benefícios para a fomentação das atividades de caráter desportivo...............................................................................
ALCEU MOREIRA (Bloco/PMDB, RS) – Contestação a discurso com críticas aos trabalhos da CPI da FUNAI e
INCRA. ................................................................................................................................................................................................................
LEO DE BRITO (PT, AC – Pela ordem) – Saudação ao Deputado Moisés Diniz pela assunção do mandato parlamentar em razão de licença do titular, Deputado Sibá Machado. Orgulho do povo acriano pelo desempenho
do goleiro Weverton, da seleção masculina de futebol, nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Empenho do Governador
do Estado do Acre, Tião Viana, no combate à criminalidade. Apelo ao Governo Federal de reposição do Fundo de
Participação dos Estados e Distrito Federal – FPE ao Acre diante da necessidade de recursos para o enfrentamento do crime organizado. ..............................................................................................................................................................................
HILDO ROCHA (Bloco/PMDB, MA – Pela ordem) – Responsabilização do Governo Flávio Dino pelo o crescimento do desemprego no Estado do Maranhão no segundo trimestre de 2016..................................................................
DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG – Pela ordem) – Expectativa de aprovação do impeachment da Presidente da
República afastada, Dilma Rousseff, pelo Senado Federal. Defesa de afastamento do Governador do Estado de
Minas Gerais, Fernando Pimentel, em face do descumprimento de promessas de campanha e de denúncias de
envolvimento em corrupção. ....................................................................................................................................................................
RENATO MOLLING (Bloco/PP, RS) – Necessidade de geração de empregos no Brasil, especialmente com a
recuperação do setor industrial. Legitimidade e transparência do Governo Michel Temer. .............................................
BOHN GASS (PT, RS – Pela ordem) – Homenagem ao ex-Prefeito Roberto Lunelli, do Município de Bento
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, falecido no último sábado. .......................................................................................
MARCUS VICENTE (Bloco/PP, ES) – Cobrança ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, de atendimento a requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito do DPVAT. .............................................................................
ALAN RICK (PRB, AC – Como Líder) – Encontro do Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, com representantes da indústria e do comércio no Estado do Acre. Defesa de aprovação pela Câmara
dos Deputados da Medida Provisória nº 723, de 2016, sobre a prorrogação do Programa Mais Médicos. Congratulações aos Deputados e Senadores da Comissão Mista destinada à análise da medida provisória e ao Relator
da matéria, Senador Humberto Costa, pelo acolhimento de emenda apresentada pelo orador. Necessidade de
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reconhecimento pelos serviços públicos de saúde da fibromialgia como doença crônica. Importância do Projeto
de Lei Complementar nº 257, de 2016, sobre o estabelecimento do Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e de medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Congratulações ao goleiro Weverton, da seleção olímpica
de futebol masculino, e ao ex-jogador da seleção brasileira de voleibol Carlão, naturais do Estado do Acre, pela
conquista de medalhas de ouro, respectivamente, nos Jogos Olímpicos de 2016 e de 1992. .........................................
V – ORDEM DO DIA
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 722, de 2016, que abre crédito extraordinário em favor da Presidência da República e do Ministério do Esporte no valor de R$ 180.000.000,00,
para os fins que especifica..........................................................................................................................................................................
AFONSO FLORENCE (PT, BA – Pela ordem) – Retirada dos requerimentos de retirada de pauta e dos destaques do PT às medidas provisórias constantes na Ordem do Dia. Solicitação à Presidência de consulta aos Líderes
partidários sobre a possibilidade de retirada de requerimentos..................................................................................................
ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP, SC – Pela ordem) – Apoio ao posicionamento do Deputado Afonso Florence.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM)..........................................................
AFONSO MOTTA (PDT, RS – Pela ordem) – Retirada de requerimentos do PDT...........................................................
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ – Como Líder) – Protesto contra a aprovação de lei restritiva à participação de
pequenos partidos em debates televisivos nas campanhas eleitorais. Expectativa de julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, de ação direta de inconstitucionalidade da chamada Lei da Mordaça. Balanço dos Jogos Olímpicos Rio 2016..................................................................................................................................................................................................
EDINHO BEZ (Bloco/PMDB, SC – Pela ordem) – Aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, do Projeto de Lei nº 4.127, de 2012, de autoria do orador, sobre denominação de Prefeito Dilney Chaves
Cabral do viaduto duplo de acesso aos bairros de São João e Morrotes localizado no quilômetro 336,35 da BR101, no Estado de Santa Catarina. ...........................................................................................................................................................
PAULO TEIXEIRA (PT, SP – Como Líder) – Sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Responsabilidade do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e da Presidenta da República afastada, Dilma Rousseff, pela realização do evento. Vinculação entre a ausência do Presidente da República interino, Michel Temer, na cerimônia
de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e a falta de legitimidade do Governo do PMDB. Inexistência de
fundamentos legais para o impeachment da Presidenta da República afastada, Dilma Rousseff. Apoio à proposta
de plebiscito sobre a realização de eleição direta para a Presidência da República. ...........................................................
ANTÔNIO JÁCOME (Bloco/PTN, RN – Pela ordem) – Importância de aprovação do Projeto de Lei nº 4.850,
de 2016, que estabelece medidas de combate à corrupção..........................................................................................................
LAURA CARNEIRO (Bloco/PMDB, RJ – Pela ordem) – Regozijo com a realização das Olímpiadas Rio 2016. Elogio ao povo carioca pela demonstração de apoio aos atletas durante o evento. Importância do legado dos Jogos
Olímpicos para a cidade do Rio de Janeiro...........................................................................................................................................
RONALDO FONSECA (PROS, DF – Como Líder) – Repúdio a ação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS/DF, de demolição de residências em condomínios irregulares em Brasília................................................
ZÉ GERALDO (PT, PA – Pela ordem) – Críticas ao Presidente da República interino, Michel Temer, pela ausência na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Elogios ao caráter da Presidente da República
afastada, Dilma Rousseff, ante o anúncio de apresentação de defesa em sessão do Senado Federal de julgamento
do processo de impeachment....................................................................................................................................................................
OTAVIO LEITE (PSDB, RJ – Pela ordem) – Sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016.......................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Prorrogação da sessão por 1 hora.....................................................................................
ALESSANDRO MOLON (Rede, RJ – Como Representante) – Apresentação à Presidência de proposta de inclusão, na pauta, de requerimento de convocação de sessão extraordinária para 23 de agosto, às 19 horas, com
vistas à votação do processo de cassação do mandato do Deputado afastado, Eduardo Cunha em votação. Pedido
aos Líderes partidários de apoio ao requerimento............................................................................................................................
ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB, RJ – Como Líder) – Regozijo com o êxito do Brasil na realização dos Jogos
Olímpicos Rio 2016. Reconhecimento do mérito de diversas autoridades políticas envolvidas no evento. Expectativa de normalização da economia em prol dos brasileiros.......................................................................................................
WEVERTON ROCHA (PDT, MA – Pela ordem) – Retirada da inscrição do orador para discussão da matéria.....
AFONSO FLORENCE (PT, BA – Pela ordem) – Retirada da inscrição do orador para discussão da matéria........
ANTONIO IMBASSAHY (PSDB, BA – Pela ordem) – Apoio a proposta da Presidência de continuidade dos debates após o encerramento da Ordem do Dia....................................................................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Encerramento da discussão................................................................................................
Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs. Deputados ORLANDO SILVA (PCdoB, SP), HENRIQUE FONTANA (PT, RS).............................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Votação do parecer da Comissão Mista quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória
nº 722, de 2016, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.............................................
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados BALEIA ROSSI (Bloco/PMDB, SP), CHICO ALENCAR (PSOL,
RJ), SIMÃO SESSIM (Bloco/PP, RJ)..............................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Aprovação da matéria...........................................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Votação e aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2016, adotado
pela Comissão Mista, à Medida Provisória nº 722, de 2016............................................................................................................
Votação e aprovação da redação final........................................................................................................................................
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal...................................................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Consulta ao Plenário quanto à existência de acordo para votação de requerimento de urgência para apreciação da Mensagem nº 439, de 2016, sobre acordo Brasil-China..................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Votação e aprovação de requerimento de urgência para apreciação da Mensagem nº 439, de 2016.................................................................................................................................................................................
PAULO PIMENTA (PT, RS) – Solicitação à Presidência de abertura de novo painel eletrônico de votações.......
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
DR. SINVAL MALHEIROS (Bloco/PTN, SP) – Defesa de atendimento efetivo, pelo Sistema Único de Saúde, de
pacientes portadores de psoríase. ..........................................................................................................................................................
DR. JORGE SILVA (PHS, ES) – Transcurso do Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais..................................
LUCIANO DUCCI (PSB, PR) – Inauguração, no Município de Campo Largo, Estado do Paraná, de ambulatório do Hospital do Rocio, com a presença da Diretora-Geral da Organização Mundial de Saúde – OMS, Margaret
Chan....................................................................................................................................................................................................................
JOSÉ REINALDO (PSB, MA) – Elogios à bancada maranhense da Câmara dos Deputados pela união em torno
do projeto de instalação de unidade do Instituto Tecnológico Aeroespacial – ITA, no Município de Alcântara, Estado do Maranhão. Anúncio de apresentação de proposta de criação de Frente Parlamentar pela Modernização
e Defesa do Centro de Lançamentos de Alcântara............................................................................................................................
IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP, PI) – Regozijo com o sucesso da realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Exaltação do desempenho de atletas femininas no evento. Repúdio ao machismo em torno dos esportes olímpicos....................................................................................................................................................................................................................
MARCIO ALVINO (PR, SP) – Cumprimentos à Deputada Brunny pela iniciativa do Projeto de Lei nº 2.434, de
2015, sobre o estabelecimento de penas mais severas aos envolvidos em irregularidades na aquisição de alimentos destinados à merenda escolar............................................................................................................................................................
LAURA CARNEIRO (Bloco/PMDB, RJ) – Pesar pelos baixos índices de saneamento básico no Brasil. Compromisso da oradora no desempenho do mandato parlamentar em prol do aprimoramento da infraestrutura em
saneamento básico........................................................................................................................................................................................
ALFREDO NASCIMENTO (PR, AM) – Apoio ao Projeto de Lei nº 4.850, de 2016, que estabelece medidas contra a corrupção. Expectativa de aprovação da matéria pela Câmara dos Deputados...........................................................
RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB, MA) – Artigo de autoria do orador, publicado no Jornal Pequeno, sobre
lançamento, pelo Governador Flávio Dino, do Programa Mais Empregos................................................................................
VI – Encerramento
4- ATA DA 203ª SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA,
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 55ª LEGISLATURA, EM 22 DE AGOSTO DE 2016.
I – Abertura da sessão.
II – Leitura e assinatura da ata da sessão anterior.
III – Expediente.
IV – Breves Comunicações
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Consulta ao Deputado Paulo Pimenta sobre a manutenção dos dados do
painel eletrônico de votações....................................................................................................................................................................
PAULO PIMENTA (PT, RS) – Crítica ao não comparecimento do Presidente da República interino, Michel
Temer, à cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Indignação com a ausência de referências
à atuação do ex‑Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e da Presidenta da República afastada, Dilma
Rousseff, para a realização do evento. ...................................................................................................................................................
V – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 723, de 2016, que prorroga o prazo de dispensa de que trata o caput do art. 16 da Lei nº 12.871, de 2013............................................................
AFONSO HAMM (Bloco/PP, RS – Pela ordem) – Participação do orador nos esforços do Brasil para a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Regozijo com o desempenho dos atletas brasileiros. Tramitação de projeto de
lei de autoria do orador com o objetivo de aumento da captação de recursos para o esporte brasileiro....................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado JÚLIO CESAR (PSD, PI)................................................................................
CARLOS MARUN (Bloco/PMDB, MS – Pela ordem) – Contestação a críticas ao Presidente da República interino, Michel Temer, pela ausência na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016.................................
Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA (PT, RS). ..................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Encerramento da discussão................................................................................................
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Usou da palavra o Sr. Deputado JORGE SOLLA (PT, BA), Relator da matéria.................................................................
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado JONES MARTINS (Bloco/PMDB, RS)......................................................
RUBENS BUENO (PPS, PR – Pela ordem) – Falecimento do jornalista Geneton Moraes Neto. ...............................
Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs. Deputados JAIR BOLSONARO (Bloco/PSC, RJ),
HENRIQUE FONTANA (PT, RS), SÓSTENES CAVALCANTE (DEM, RJ), POMPEO DE MATTOS (PDT, RS)...............................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Votação do parecer da Comissão Mista quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do
art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional............................................................................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado MARCUS PESTANA (PSDB, MG)................
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado AFONSO FLORENCE (PT, BA)...................................................................
Usou da palavra para uma Comunicação de Liderança o Sr. Deputado ALAN RICK (PRB, AC). .............................
NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB, SP – Pela ordem) – Solicitação à Presidência de votação do requerimento de destaque................................................................................................................................................................................................
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado EDMILSON RODRIGUES (PSOL, PA).
PRESIDENTE (Beto Mansur) – Supressão do dispositivo destacado. ...............................................................................
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB, SP), PAUDERNEY AVELINO (DEM, AM)..............................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Beto Mansur) – Votação de requerimento de destaque para votação em separado da Emenda
nº 3 à Medida Provisória nº 723, de 2016. ............................................................................................................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado JAIR BOLSONARO (Bloco/PSC, RJ)...........
AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP, PB – Pela ordem) – Retirada do requerimento de destaque. .............................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Votação e aprovação da redação final. ...........................................................................
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal, incluído o processado. ...................................................................
AFONSO FLORENCE (PT, BA – Pela ordem) – Solicitação à Presidência de celeridade no envio da matéria ao
Senado Federal. .............................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Beto Mansur) – Resposta ao Deputado Afonso Florence. ........................................................................
VICENTINHO (PT, SP – Pela ordem) – Repúdio à demissão de trabalhadores pela empresa Mercedes-Benz
no Estado de São Paulo. Apoio à luta dos metalúrgicos pela preservação dos empregos. ...............................................

11

157
157
158
158

160
160
160
160

161

161
161
161
161
162
162
163
163
163
163
163
163
163
163
164
164
164
165
165
165
165
165
166
166
166
166
166
166
166

12 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 724, de 2016, sobre a
extensão dos prazos para inscrição no Cadastro Ambiental Rural e para adesão ao Programa de Regularização
Ambiental..........................................................................................................................................................................................................
Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. Deputado VICENTINHO (PT, SP). ...................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Encerramento da discussão. ..............................................................................................
MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB, RS – Pela ordem) – Congratulações ao Prefeito e ao Secretário do Meio Ambiente do Município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, pela inscrição gratuita de agricultores no Cadastro Ambiental Rural – CAR. Congratulações ao Presidente da República interino, Michel Temer, e ao Ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, pela edição da medida provisória em pauta. ......................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado EDMILSON RODRIGUES (PSOL, PA). .......
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Votação e aprovação do parecer da Comissão Mista quanto ao atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária, nos
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. ....................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Votação e aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2016, adotado
pela Comissão Mista, à Medida Provisória nº 724, de 2016. ..........................................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Votação da Emenda de Redação nº 1 ao Projeto de Lei de Conversão nº 19,
de 2016. ............................................................................................................................................................................................................
Usou da palavra o Sr. Deputado JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB, PA), Relator da matéria, para esclarecimentos
sobre a Emenda de Redação nº 1.............................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Aprovação da Emenda de Redação nº 1. .......................................................................
Votação e aprovação da redação final........................................................................................................................................
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal, incluído o processado. ...................................................................
ALIEL MACHADO (Rede, PR – Pela ordem) – Solicitação ao Ministro da Educação, Mendonça Filho, de nomeação do Prof. Alberto Pilatti como Reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. .....................
JORGINHO MELLO (PR, SC – Como Líder) – Solicitação à Presidência de inclusão na pauta do Projeto de Lei
Complementar nº 25, de 2007, sobre a prorrogação do prazo para o direito a empresas optantes do Simples Nacional ou Super-SIMPLES de parcelamento dos débitos relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro
de 2006. ............................................................................................................................................................................................................
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB, PR – Pela ordem) – Congratulações ao Deputado Jorginho Mello pela atuação
como Coordenador da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa e ao Presidente da Casa, Rodrigo
Maia, pela iniciativa de inclusão na pauta de proposição relevante para a microempresa. Apoio do PSDB à matéria. .......................................................................................................................................................................................................................
LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP, RS – Pela ordem) – Atendimento de solicitação do orador pelo Presidente
da República interino, Michel Temer, de prorrogação do prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR
com o envio ao Congresso Nacional da Medida Provisória nº 724, de 2016. ..........................................................................
AFONSO FLORENCE (PT, BA – Como Líder) – Conclusão pela Polícia Federal sobre a inexistência de apartamento tríplex no Município de Guarujá, Estado de São Paulo, de propriedade do ex-Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva. Entendimento por membros do Ministério Público da inexistência de crime de responsabilidade ensejador de processo de impeachment contra a Presidente da República afastada, Dilma Rousseff. Determinação pelo Supremo Tribunal Federal – STF de instalação de Comissão Especial destinada à análise de pedido
de abertura de processo de impeachment contra o Presidente da República interino, Michel Temer. Retirada de
direitos trabalhistas pelo Governo Michel Temer. Crescimento da rejeição à ruptura democrática pela opinião
pública brasileira. Importância da criação de programas de incentivo a atletas pelos Governos Luiz Inácio Lula
da Silva e Dilma Rousseff para o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Relevância da atuação do
PCdoB no Ministério do Esporte para implantação de programas de apoio aos atletas olímpicos. Apoio do PT à
inclusão na pauta de processo de cassação do Deputado afastado Eduardo Cunha. .........................................................
RUBENS BUENO (PPS, PR – Pela ordem) – Defesa da votação do Projeto de Lei Complementar nº 25, de
2007, sobre a prorrogação do prazo para o direito a empresas optantes do Simples Nacional ou Super-SIMPLES
de parcelamento dos débitos relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2006................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Discussão, em turno único, da Mensagem nº 439, de 2016, relativa ao texto
do Protocolo Complementar para o Desenvolvimento Conjunto do CBERS-4A entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China ao Acordo Quadro entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de
Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior................................................................................................................................................
Usou da palavra para proferir parecer à mensagem, pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o Sr. Deputado ROCHA (PSDB, AC)............................................................................................................................................
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, o Sr. Deputado ROCHA (PSDB, AC).................................................................................................................................
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
o Sr. Deputado ROCHA (PSDB, AC)...........................................................................................................................................................

167
167
168

168
168

169
169
169
169
170
170
170
171

171

172

172

172

173

173
173
173
173

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Encerramento da discussão. ..............................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Votação e aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 492, de 2016. ........
Votação e aprovação da redação final. ......................................................................................................................................
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal. .................................................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Leitura de ofício do Congresso Nacional sobre o encaminhamento à Câmara
dos Deputados do processo da Medida Provisória nº 731, de 2016. .........................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Leitura de Ato da Presidência sobre a constituição da Comissão Especial destinada ao proferimento de parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 134-A, de 2015, relativa à reserva de
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. .........................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Votação de requerimento de apreciação em regime de urgência do Projeto de Resolução nº 159, de 2016, sobre a autorização da prestação de assistência médica, de emergência e de
ambulatório, inclusive perícia, pelo Departamento Médico da Câmara dos Deputados, mediante celebração de
convênios e acordos de cooperação técnica. .....................................................................................................................................
JÔ MORAES (PCdoB, MG – Pela ordem) – Solicitação à Presidência de adiamento da votação da matéria. ....
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Acolhimento do pedido da Deputada Jô Moraes. .....................................................
ROCHA (PSDB, AC – Como Líder) – Descaso do Governador Tião Viana com famílias carentes sem teto acampadas no rol da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Denúncia contra o Governador petista de venda de
unidades residenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida para o pagamento de despesas de campanha. ..........
EDMILSON RODRIGUES (PSOL, PA – Pela ordem) – Solicitação à Presidência de encerramento da Ordem do
Dia. ......................................................................................................................................................................................................................
PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Encerramento da Ordem do Dia. ......................................................................................
HENRIQUE FONTANA (PT, RS – Como Líder) – Homenagem póstuma ao ex‑Prefeito do Município de Bento
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, Roberto Lunelli. Solicitação ao Presidente Rodrigo Maia de inclusão do
processo de cassação do mandato do Deputado afastado, Eduardo Cunha, na pauta de votações do dia 23 de
agosto de 2016. Protesto contra o açodamento da Presidência da Câmara dos Deputados na instalação da Comissão Especial destinada ao exame da Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016, sobre a instituição
do Novo Regime Fiscal. ...............................................................................................................................................................................
JOSÉ AIRTON CIRILO (PT, CE – Pela ordem) – Manifestação de pesar pelo falecimento do Deputado Estadual
José Teodoro Soares, do Ceará. ................................................................................................................................................................
DOMINGOS SÁVIO (PSDB, MG – Pela ordem) – Expectativa de aprovação do impeachment da Presidenta da
República afastada, Dilma Rousseff.........................................................................................................................................................
CARMEN ZANOTTO (PPS, SC – Pela ordem) – Desempenho positivo do Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Congratulações aos atletas catarinenses participantes no evento. Expectativa de realização dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016. Regozijo com o anúncio de continuidade dos investimentos para a Seleção Feminina de Futebol.
Resultados positivos do Projeto Leoas da Serra, no Município de Lages, Estado de Santa Catarina. ............................
FRANCISCO FLORIANO (DEM, RJ – Pela ordem) – Sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Expectativa de
aprovação do impeachment da Presidenta da República afastada, Dilma Rousseff, pelo Senado Federal...................
Usou da palavra para uma Comunicação de Liderança o Sr. Deputado ODORICO MONTEIRO (PROS, CE).......
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB, PR – Pela ordem) – Sucesso dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Expectativa de realização dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016............................................................................................................................................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
VINICIUS CARVALHO (PRB, SP) – Expectativa de aprovação, no Senado Federal, do processo de impeachment
da Presidente da República afastada, Dilma Rousseff. ....................................................................................................................
MÁRCIO MARINHO (PRB, BA) – Congratulações aos atletas e organizadores pelo sucesso na realização dos
Jogos Olímpicos Rio 2016. Cumprimentos aos atletas medalhistas do Estado da Bahia, Isaquias Queiroz e Robson
Conceição. ........................................................................................................................................................................................................
IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP, PI) – Importância da ampliação do enfrentamento à violência contra a mulher ao ensejo do transcurso do 10º aniversário de vigência da Lei 11.340, de 2006 – Lei Maria da Penha. ...............
DR. JOÃO (PR, RJ) – Apresentação de denúncias ao Ministério Público Federal contra o Prefeito do Município
de São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro, Sandro Matos, por indícios de prática de improbidade administrativa. ................................................................................................................................................................................................................
VI – Encerramento
5 – PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PEC 261/2016, PEC 262/2016, PL 6007/2016, PL 6008/2016, PL 6009/2016, PL 6010/2016, PL 6011/2016,
PL 6012/2016, PL 6013/2016, PL 6014/2016, PL 6015/2016, PL 6016/2016, PL 6017/2016, PDC 492/2016, INC
2436/2016, INC 2437/2016, INC 2438/2016, INC 2439/2016, INC 2440/2016, INC 2441/2016, RIC 2119/2016, RIC
2120/2016, RIC 2121/2016, REQ 5067/2016, REQ 5068/2016, REQ 5069/2016, REQ 5070/2016, REQ 5071/2016, REQ
5072/2016, REQ 5073/2016, REQ 5074/2016, REQ 5075/2016, REQ 5076/2016, REQ 5077/2016, REQ 5078/2016, REQ

13

174
174
174
174
174

175

176
176
176

176
176
177

177
178
178

179
180
180
181

182

182
183

183

14 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

5079/2016, REQ 5080/2016, REQ 5081/2016, REQ 5082/2016, REQ 5083/2016, REQ 5084/2016, REQ 5085/2016,
REQ 5086/2016, REQ 5087/2016, REQ 5088/2016..............................................................................................................................
6 – PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
PLP 305/2016, PLP 306/2016, PLP 308/2016, PL 5885/2016, PL 5893/2016, PL 5939/2016, PL 5941/2016, PL
5951/2016, PL 5957/2016, PL 5959/2016, PL 5960/2016, PL 5964/2016, PL 5966/2016, PL 5967/2016, PL 5969/2016,
PL 5976/2016, PL 5977/2016, PL 5982/2016, PL 5983/2016, PL 5984/2016, PL 5985/2016, PL 5987/2016, PL
5989/2016, PL 5992/2016, PL 5993/2016, PL 5994/2016, PL 5996/2016, PL 5997/2016, PL 5998/2016, PL 6000/2016,
PL 6001/2016, PL 6003/2016, PRC 167/2016, PRC 168/2016, INC 2421/2016, INC 2422/2016, INC 2423/2016, INC
2424/2016, INC 2425/2016, INC 2426/2016, INC 2427/2016, INC 2428/2016, INC 2429/2016, INC 2430/2016,
INC 2431/2016, INC 2432/2016, INC 2433/2016, INC 2434/2016, INC 2435/2016, PFC 90/2016, REQ 3715/2015,
REQ 3834/2016, REQ 5024/2016. .............................................................................................................................................................
7 – DESPACHOS DO PRESIDENTE

276

278

Expediente
Questão de Ordem n. 212/2016, da Senhora Deputada JANDIRA FEGHALI. ...............................................................
Ofício n. 83 – AP-CDN/SE/GSI/PR, do Senhor General de Divisão Marco Antônio Freire Gomes..........................
Expediente de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Lages/SC. ...................................................................
Ofício n. 1116/2016, do Senhor Fábio Marcondes. ................................................................................................................
Ofício n. 36/2016, do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto Veloso, Estado de Santa Caarina. .
Ofício nº1008/16 Senado Federal.................................................................................................................................................
Ofício nº 1007/16 Senado Federal................................................................................................................................................
Ofício nº1009/16 Senado Federal.................................................................................................................................................
Ofício nº 1006/16 Senado Federal................................................................................................................................................
Ofício nº1063/16 Senado Federal.................................................................................................................................................
Ofício nº 340/2016, da Liderança do PTB. .................................................................................................................................
Ofício nº s/n/2016, da Liderança do PSD....................................................................................................................................
Ofício nº s/n/2016, da Liderança do PSD. ..................................................................................................................................
Ofício nº 178/2016, da Liderança do PDT...................................................................................................................................
Ofício nº 177/2016, da Liderança do PDT. .................................................................................................................................
Ofício nº 174/2016, da Liderança do PDT...................................................................................................................................
Ofício nº 145/2016, da Liderança do PRB...................................................................................................................................
Ofício nº 342/2016, da Liderança do PTB........................................................................................................
Ofício nº 343/2016, da Liderança do PTB...................................................................................................................................
Ofício nº 303/2016, da Liderança do PR. ...................................................................................................................................
Ofício nº 101/2016, da Liderança do PTN..................................................................................................................................
Ofício nº 100/2016, da Liderança do PTN..................................................................................................................................
Ofício nº 276/2016, da Liderança do DEM.................................................................................................................................
Ofício nº 383/2016, da Liderança do PT......................................................................................................................................
Ofício nº 381/2016, da Liderança do PT......................................................................................................................................
Ofício nº 384/2016, da Liderança do PT......................................................................................................................................
Ofício nº 130/2016, Dep. Cabo Sabino........................................................................................................................................

332
332
332
332
333
333
333
333
333
333
333
333
334
334
334
334
334
334
334
334
335
335
335
335
335
335
336

Proposições
PEC 259/2016, PEC 260/2016. .......................................................................................................................................................

339

COMISSÕES
8 – ATAS
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4850, de 2016, 7ª Reunião Ordinária em
16/08/2016.......................................................................................................................................................................................................
9 – DESIGNAÇÕES
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 22/08/2016..............................................................

339
340

SEÇÃO II
10 – ATOS DO PRESIDENTE
Dispensar: Gisele Azevedo Rodrigues, Silverio Aureliano de Mello Rios........................................................................
Designar: Gisele Azevedo Rodrigues...........................................................................................................................................
11 – MESA.............................................................................................................................................................................................
12 – LÍDERES E VICE-LÍDERES......................................................................................................................................................
13 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO...............................................................................................................................................
14 – COMISSÕES................................................................................................................................................................................

341
341
342
342
344
349

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

15

SEÇÃO I

Ata da 200ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Não Deliberativa Solene, Matutina, da 2ª Sessão Legislativa
Ordinária, da 55ª Legislatura, em 22 de agosto de 2016
Presidência dos Srs.:– Ronaldo Fonseca, Izalci, nos termos do §
2º do artigo 18 do Regimento Interno.
Ata da 200ª (ducentésima) Sessão da Câmara dos Deputados, Não Deliberativa Solene, matutina, da 2ª
Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura, em 22 de agosto de 2016. Às 10h19, o Sr. Ronaldo Fonseca, no
exercício da Presidência, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, declarou aberta a sessão e deu
por dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O Sr. Presidente informou que a sessão destinou–se à homenagem aos 150 Anos de Criação e ao Cinquentenário de instalação em Brasília da Banda de Música da Polícia Militar;
prestou as devidas homenagens; e convidou para compor a Mesa os Srs. Izalci, Deputado Federal; Coronel Mauricio Rezende Gouveia, Chefe da Secretaria Geral e Assessoria Parlamentar da Polícia Militar do Distrito Federal –
PMDF; Coronel Marcelo Martins Gonçalves, Subdiretor do Gabinete do Comando Geral; Capitão Hidemburgo dos
Santos Bezerra, Chefe da Seção de Promoção da Cultura e Regente Geral da Banda de Música da PMDF; e Coronel
Leobertino Lima Filho, Chefe do Centro de Políticas Públicas da PMDF. O Sr. Presidente convidou todos a ouvir o
Hino Nacional, executado pela Banda da Polícia Militar e demais bandas presentes, sob a regência do Subtenente
Roberto Cardoso. Após a exibição do vídeo institucional, o Sr. Presidente proferiu discurso do Sr. Rodrigo Maia,
Presidente da Câmara dos Deputados, e convidou todos a ouvir a apresentação musical das crianças do Projeto
Cidadania, com música executada pela Banda da PMDF. Nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno,
assumiu a Presidência o Sr. Izalci e concedeu a palavra ao Sr. Ronaldo Fonseca, autor do requerimento. Reassumiu
a Presidência o Sr. Ronaldo Fonseca e concedeu a palavra aos Srs. Hildo Rocha, pelo PMDB; e Erika Kokay, pelo PT;
e aos componentes da Mesa, Izalci, Capitão Hidemburgo dos Santos Bezerra e Coronel Leobertino Lima Filho. O
Sr. Presidente convidou todos a ouvir a apresentação da “Canção da Polícia Militar”, executada pela Banda de Música da Polícia Militar do DF, sob a regência do Subtenente Roberto Cardoso. Após a entrega de Certificados aos
representantes das Bandas Militares presentes, Srs. Capitão Reynaldo João de Souza; 1º Tenente Amós Teixeira
Dutra; 1º Tenente Sadi Melchior; 1º Tenente Manuel Nunes Ferreira; Capitão Tenente Ivair Gomes da Silva; e Capitão Almeida Machado da Costa; o Sr. Presidente registrou a presença de convidados, reiterou as homenagens
prestadas, agradeceu a presença de todos e, às 11h36, encerrou a sessão.
Hildo Rocha– Presidente
Paes Landim– Secretário
As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação – DETAQ.

Ata da 201ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Não Deliberativa de Debates, Vespertina, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 55ª Legislatura, em 22 de agosto de 2016.
Presidência dos Srs.:– Hildo Rocha, Delegado Edson Moreira, Josi Nunes, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Havendo 41 Deputados presentes na Casa, declaro aberta a sessão.
O SR. LUIZ COUTO – V.Exa. não pode começar a sessão, Sr. Presidente. V.Exa. só poderá começar com o
quórum de 52 Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Mas não há nenhum pedido de requerimento.
O SR. LUIZ COUTO – Vamos esperar os 52 Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Não há nenhum pedido de requerimento sobre a mesa.
O SR. LUIZ COUTO – Mas há Parlamentares aqui.
O SR. CARLOS MARUN – Sr. Presidente, existe número suficiente de Deputados presentes na Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Nós temos 41 membros presentes.
A SRA. ERIKA KOKAY – Não faça isso, Sr. Presidente. Não faça isso.
A possibilidade de quórum é grande, porque faltam poucos Parlamentares para isso.
Não faça isso, Sr. Presidente. Não há quórum.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – A Deputada Erika Kokay, verbalmente, mais uma vez, nos pede que
não façamos o debate nesta Casa.
Eu vou suspender esta sessão por 28 minutos.
(A sessão é suspensa.)
I – Abertura da Sessão
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 52 Sras.
Deputadas e Srs. Deputados.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
II – Leitura da Ata
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
III – Expediente
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Passa–se ao
IV – Pequeno Expediente
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba.
O SR. LUIZ COUTO (PT–PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar o pronunciamento que faço sobre a postura do Ministro interino da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim,
que tomou um conjunto de decisões que vem enfraquecendo o combate à corrupção neste País.
Primeiro, no discurso de posse, o Ministro indignou os servidores, quando afirmou que a permanência nos
cargos em comissão pressupõe uma compatibilidade política, filosófica e ideológica do servidor com o Governo.
Ao mesmo tempo, quero me manifestar também sobre esse golpe que está crescendo a cada dia em nosso País.
Sr. Presidente, solicito a divulgação desses pronunciamentos pelos meios de comunicação da Casa, em
especial no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – V.Exa. será atendido, Deputado.
A Presidência considera lidos os pronunciamentos de V.Exa. e determina que sejam divulgados pelos
meios de comunicação desta Casa e no programa A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje venho me solidarizar com os servidores da Controladoria–Geral
da União – CGU, atual Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. O Ministro interino Torquato Jardim
tomou um conjunto de decisões que vem enfraquecendo o combate à corrupção no País.
Primeiro, tivemos o discurso de posse do Ministro, que indignou os servidores, quando afirmou que a
permanência nos cargos em comissão “pressupõe uma compatibilidade política, filosófica, ideológica de cada qual
com o Governo”. Ora, tal afirmação vai, diretamente, contra ao art. 37 da Constituição Federal de 1988, que diz:
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 (…).
A própria Constituição deixa claro que não há de haver “compatibilidade” de qualquer natureza, uma vez
que a administração pública brasileira deve funcionar, em sua totalidade, de maneira impessoal! Discriminações
de ordem política, filosófica religiosa, ou qualquer outra não são compatíveis com a natureza republicana do
Estado brasileiro. A impessoalidade orienta que quaisquer ações tomadas, no âmbito da administração pública,
devem ter por fim o bem comum, e não preferências ou predileções de um ou outro indivíduo.
O segundo ato que causou grande incômodo por parte dos servidores foi a revogação da Portaria nº
50.225, de 4 de dezembro de 2015, que instituiu processo seletivo interno para nomeação de chefes das unidades da Controladoria Regional da União nos Estados e para Coordenadores–Gerais da Secretaria Federal de
Controle Interno. Assim, a revogação da portaria e a instituição da meritocracia dentro do principal órgão de
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Fiscalização e Controle do País é um retrocesso! Foi um ato unilateral e autoritário, sequer sabemos quais serão
os critérios adotados para as novas nomeações dos cargos, não estão claro, não foram ditos!
E, por último, destaco a exoneração arbitrária da servidora de carreira da CGU, Sra. Gisele de Melo, que ocupava
cargo na assessoria de imprensa do órgão, que, além de exonerada, foi proibida de permanecer em seu setor de origem; e do Corregedor–Adjunto de Infraestrutura. Essas exonerações ocorreram sem qualquer justificativa plausível.
É inaceitável a forma arbitrária e autoritária com a qual está sendo tratado um dos órgãos de maior importância para a sociedade brasileira. O respeito à administração pública é ponto obrigatório para o pleno funcionamento do Estado Democrático de Direito. Um indivíduo não pode tomar decisões autoritárias, ou, então,
deixaremos, rapidamente, de ser uma democracia.
Após exigir compatibilidade política, o Ministro da CGU continua tomando decisões que enfraquecem o
principal órgão de combate à corrupção no País. Os atos foram denunciados pelo UNACON Sindical – Sindicato
Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle, que protocolou uma representação contra Jardim no
Conselho de Ética da Presidência da República.
Por fim, lembro que esses atos são ditatoriais e não cabem em nossa democracia, muito menos em nossa Constituição Federal.
Era o que tinha a dizer.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós temos denunciado, ao longo dos últimos meses, a falsidade das
acusações em que se baseia o golpe em curso no Brasil e as verdadeiras intenções deste Governo interino que
é ilegal e ilegítimo. Desde que Michel Temer se tornou Presidente em exercício, ele e seus aliados já deram vários sinais do tipo de projetos que têm para o País, do tipo de relação entre Estado e sociedade que defendem.
Por meio do golpe, a velha aliança entre PMDB, PSDB e DEM, que dava as cartas no Governo FHC, está
tentando voltar ao poder. Com isso, querem ressuscitar também o projeto neoliberal, que beneficiava uma
minoria e mantinha excluída grande parte da população. Era o modelo de País não para todos, mas para poucos. A nomeação de uma equipe ministerial sem mulheres, nem negros é talvez a atitude mais simbólica do
desprezo que o novo Governo tem pela inclusão.
Mas, aos poucos, o Governo está saindo das atitudes meramente simbólicas para as mais explícitas. Sob a condução de José Serra, a política externa brasileira vai se transformando em mera política comercial, rebaixando o País a
uma condição de liderado, e não de líder, na geopolítica mundial. A pretexto de realizar o ajuste fiscal, o Governo golpista pretende se esquivar da obrigação de investir em saúde e educação, justamente os dois serviços públicos mais
fundamentais para a população mais pobre. E, é claro, o grande ataque aos direitos trabalhistas e previdenciários já está
engatilhado, aguardando o eventual sucesso do processo de impedimento no Senado para ser posto em execução.
Ao mesmo tempo, Temer tenta se legitimar pelos meios mais escusos. Seu chamado “pacote de bondades” é na verdade o pagamento do preço do golpe. É a forma pela qual, usando dinheiro público, ele compra
apoio político – o mau e velho fisiologismo.
E, no dia 9 de agosto, o mesmo em que começava a sessão que decidiria sobre a pronúncia de Dilma no Senado
Federal, o Presidente golpista tentou agradar os Senadores da bancada nordestina, apresentando como seu um programa que, todos sabem, sempre foi do PT e das forças progressistas: a transposição e revitalização do Rio São Francisco.
Há décadas, a ideia dessa obra já era discutida, mas foi só Lula que, chegando à Presidência, a pôs em prática.
Lula é nordestino e conhece por experiência própria a realidade da seca. Sob os Governos de Lula e Dilma, as obras
avançaram, e, pelos cálculos do Ministério da Integração Nacional, já estavam 81% concluídas no fim do ano passado.
Agora, os partidos que lideram o golpe parecem querer usurpar até os créditos pela transposição e revitalização do São Francisco, como se a população não lembrasse que, quando eles estiveram no poder, o Nordeste
penava. O crescimento da região não veio pelas mãos do neoliberalismo, mas sim com um Governo desenvolvimentista, preocupado em suprir as deficiências de infraestrutura e equilibrar o desenvolvimento do País.
Mas não creio que o povo se deixará enganar. O golpe serve ao desmonte de direitos e à retomada de
privilégios. É preciso impedi–lo, pressionando os Senadores a respeitar a democracia e devolver o mandato
legítimo à Presidenta eleita. Do contrário, será difícil conter o retrocesso, o descaminho e a devastação social.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Concedo a palavra ao Deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (SD–DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o País inteiro se regozija
com as Olimpíadas brasileiras. Depois de muitas dificuldades, muitas críticas, a façanha, o feito de heróis anônimos e heróis reconhecidos deixou o povo brasileiro realmente satisfeito com o resultado das Olimpíadas.
É preciso que o Brasil persiga agora outros ouros: na educação, na saúde, na segurança, na mobilidade, na inclusão.
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Eu queria neste momento, Sr. Presidente, fora essa euforia que sei que vai ser lugar–comum nos debates aqui, dizer que hoje, dia 22 de agosto, marca os 40 anos de desaparecimento de um dos maiores estadistas
deste País: o ex–Presidente Juscelino Kubitschek.
Nós mineiros e brasileiros reconhecemos o valor desse patriota, desse homem que honrou o nosso País, o nosso
povo e o seu tempo. Ele foi execrado pela ditadura e teve seu nome enxovalhado. É bom que se diga que ele foi mal
compreendido pelas esquerdas, Deputado Darcísio Perondi. Ele teve papel importantíssimo na construção de um projeto para a consolidação de uma Nação soberana, mas infelizmente isso foi interrompido pela violência, a partir de 1964.
Eu queria, neste momento, Sr. Presidente, estender as minhas homenagens à família de Juscelino Kubitschek, firmemente implantada no Distrito Federal e em Minas Gerais.
É preciso fazer justiça a esse cidadão. Há uma controvérsia: a Comissão Nacional da Verdade diz que ele
sofreu um acidente de trânsito, e a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo diz que ele foi assassinado.
É necessário dirimir essa dúvida para que Juscelino Kubitschek possa ser honrado como um verdadeiro
Presidente da República, amado pelo seu povo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Muito obrigado, Deputado Augusto Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Concedo a palavra ao Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero cumprimentar o povo carioca, o Prefeito Eduardo Paes, o Governador Pezão e o Presidente interino
Michel Temer pelo sucesso dos Jogos Olímpicos.
Lembro que a Olimpíada veio para o País depois de um trabalho conjunto do então Presidente Lula, que
foi valente, com o Prefeito Eduardo Paes e com o então Governador Sérgio Cabral.
Com crises de toda ordem, foram 16 dias emocionantes. Não houve epidemia de zika, apenas algumas
pequenas escaramuças sobre assalto. A abertura foi maravilhosa, e o encerramento foi extraordinário.
Vivam todos os nossos atletas! Sucesso, atletas! Isso mostra que o Brasil, mesmo sendo um país em desenvolvimento, com dificuldades enormes, conseguiu realizar os Jogos Olímpicos. Viva o Brasil! Viva o povo
carioca! Vivam todos os nossos atletas!
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Muito obrigado, Deputado Darcísio Perondi.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhecimento
ao Plenário do seguinte
Ato da Presidência
Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento Interno, esta Presidência decide constituir Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n° 5.864, de 2016, do Poder Executivo, que “dispõe
sobre a Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil, institui o Programa de Remuneração
Variável da Receita Federal do Brasil e dá outras providências”, e
Resolve
I – designar para compô–la, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a realizar–se no dia 23
de agosto, terça–feira, às 14 horas, no Plenário 14 do Anexo II.
Brasília, 17 de agosto de 2016.– Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados
COMISSÃO ESPECIAL
PROPOSIÇÃO: PL 5.864/16
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Titulares: Bacelar (PTN), Gilberto Nascimento (PSC), João Campos (PRB), Junior Marreca (PEN), Leonardo
Quintão (PMDB), Major Olimpio (SD), Marcelo Aguiar (DEM), Marcelo Castro (PMDB), Mauro Pereira (PMDB), Osmar
Serraglio (PMDB), Zeca Cavalcanti (PTB), 2 vagas.
Suplentes: Benito Gama (PTB), Josi Nunes (PMDB), Laudivio Carvalho (SD), Lucas Vergilio (SD – vaga do PROS)
– Lucio Vieira Lima (PMDB), Marcelo Squassoni (PRB), Mauro Benevides (PMDB), Onyx Lorenzoni (DEM), Soraya Santos (PMDB), Walney Rocha (PEN), 4 vagas.
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Titulares: Cabo Sabino (PR), Fernando Torres (PSD), Milton Monti (PR – vaga do PV), Rubens Pereira Júnior
(PCdoB), Sandro Alex (PSD), Wellington Roberto (PR), 4 vagas.
Suplentes: Gorete Pereira (PR), Jô Moraes (PCdoB), João Rodrigues (PSD), Laerte Bessa (PR), Raquel Muniz
(PSD), (Deputado do SD ocupa a vaga), 3 vagas.
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PSDB/PSB/PPS/PV
Titulares: João Gualberto (PSDB), Júlio Delgado (PSB), Nelson Padovani (PSDB), Raimundo Gomes de Matos
(PSDB), Rodrigo Martins (PSB), (Deputado do PR ocupa a vaga.)
Suplentes: Eliziane Gama (PPS – vaga do PV), Keiko Ota (PSB), Maria Helena (PSB), 3 vagas.
PDT
Titular: André Figueiredo.
Suplente: Carlos Eduardo Cadoca.
PSL
Titular: Alfredo Kaefer.
Suplente: 1 vaga.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Concedo a palavra ao Deputado Heitor Schuch.
O SR. HEITOR SCHUCH (PSB–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados, quero manifestar a minha estranheza pelas notícias veiculadas de que o Presidente Michel Temer não vai
recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Esse Ministério é dos agricultores familiares deste País e não de um partido político. Portanto, a manifestação de uma empresa de televisão dizendo que é contra a recriação do Ministério não pode servir de argumento.
Quero ir mais longe e dizer que os verdadeiros interessados na volta deste Ministério – e para quem ele
se destina – são os homens e mulheres que põem a semente na terra, para produzir o pão nosso de cada dia.
Aliás, os estoques de alimento no Brasil estão baixíssimos.
Esta Casa também tem responsabilidade neste tema. Portanto, não podemos nos descuidar da segurança
alimentar deste País. Num país onde não há pão, reinará a discórdia. Não é este o modelo que nós queremos.
Portanto, quero cobrar em especial do Ministro Chefe da Casa Civil, que empenhou sua palavra pela recriação do MDA, que o Ministério seja recriado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar –
FPAF, ocupo está tribuna para manifestar minha estranheza com as notícias vinculadas nas últimas horas de que
o Presidente Interino Michel Temer possa voltar atrás na recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário
– MDA. E aproveito esta oportunidade para cobrar o cumprimento da palavra empenhada pelo Chefe da Casa
Civil, Eliseu Padilha, que, em reunião com representantes da FPAF e de entidades representativas dos agricultores familiares, como a FETAG–RS, se comprometeu com o retorno deste Ministério, que hoje está relegado a
Secretaria vinculada a Casa Civil.
Entristece muito a nós a forma como este assunto está sendo veiculado, no sentido de que o retorno
do MDA seria apenas para contemplar este ou aquele partido político como base de apoio nesta Casa. Ou se
a desistência de criar se daria por pressão de um ou dois partidos e de uma rede de televisão que argumenta
que o retorno deste importante Ministério “seria apenas uma forma de o Presidente jogar para a torcida e descaracterizaria sua proposta de austeridade”.
Em nenhum momento, lembraram–se de falar dos verdadeiros interessados na volta deste Ministério e
para quem ele se destina, que são os agricultores familiares, categoria importante e imprescindível para qualquer sociedade, porque coloca o alimento na mesa de todos os brasileiros.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a expectativa gerada no campo com o retorno do MDA, que coordena todas as políticas voltadas para o meio rural, é muito grande. Não dá para desestruturar um setor que
vem se modernizando como a agricultura familiar, em especial num momento em que a população mundial
cresce e demanda cada vez mais alimentos. Os estoques de alimentos no Brasil estão muito baixos, e não podemos ser irresponsáveis, descuidando–nos da segurança alimentar deste País.
Deixo aqui um alerta: a falta de alimentos desestrutura qualquer país, pois onde não há pão a discórdia
se estabelece. Esta Casa precisa ter responsabilidade com este tema para que esta situação jamais se estabeleça neste País e para que possamos continuar ajudando a alimentar o planeta Terra.
Usarei desta tribuna tantas vezes quanto forem necessárias para defender a agricultura familiar e exaltar
a sua importância.
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São 4 milhões de estabelecimentos rurais de agricultores familiares, aproximadamente 14 milhões de
pessoas que empregam 74% da mão de obra do campo, mesmo detendo apenas 27% da área agriculturável,
geram 70% do alimento que chega às mesas de todos os brasileiros e ainda contribuem com as exportações
gerando dividas para o País.
Para finalizar, espero que o Governo não volte atrás da palavra empenhada com a agricultura familiar
brasileira e que governe este País com austeridade sim, mas atentando para os gastos que ferem de morte o
orçamento da União, como o pagamento de juros e serviços da dívida, sem esquecer–se de cobrar dos grandes sonegadores que aplicam uma sangria bilionária a este País. O fechamento do MDA terá uma repercussão
financeira insignificante para as contas públicas do País. Não é momento de cortar do lado errado.
Sr. Presidente, peço que este discurso seja dado como lido e encaminhado à divulgação pelos órgãos de
comunicação desta Casa, em especial no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Concedo a palavra à Deputada Erika Kokay.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT–DF. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nós tivemos o melhor resultado
na história deste País em Jogos Olímpicos. Este resultado foi construído por Luiz Inácio Lula da Silva, com sua
ousadia e sua crença neste País enquanto um país de pé, enquanto um país que possa se desenvolver e assumir toda a sua potencialidade, e pela Presidente Dilma Rousseff.
Penso que há, no golpismo, um processo extremamente nefasto de tentar se apropriar do que não lhe
pertence. Atribuir ao Presidente golpista o sucesso pelas Olimpíadas é apostar que o povo brasileiro não tem
inteligência, e o povo brasileiro tem inteligência inclusive para subir aos pódios.
É preciso aqui falar daqueles atletas que dizem que, se não fossem os programas do Governo Federal
de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, seguramente não teriam subido ao pódio, com todo o País os
aplaudindo.
Eu diria que, no que diz respeito à atleta Rafaela Silva, subiu ao pódio o Brasil marcado pela LGBTfobia,
o Brasil marcado pelo racismo, o Brasil marcado pela desigualdade social, o Brasil marcado pelo machismo e
pelo sexismo. Subiu ao pódio e nos enche de orgulho.
Lembro, Sr. Presidente, que hoje faz 40 anos que não temos mais entre nós Juscelino Kubitschek, eu diria
que, como modelo de aposta neste País, não no ajuste fiscal, não nesse rentismo que domina a Nação e que
está incólume no Governo golpista, mas no Brasil enquanto Nação forte e soberana, nós tivemos Juscelino Kubitschek, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Obrigado, Deputada Erika Kokay. O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha)
– Concedo a palavra à Deputada Josi Nunes, por 1 minuto.
A SRA. JOSI NUNES (Bloco/PMDB–TO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nós estamos vivendo
um momento muito importante para a democracia no Brasil, que é o processo eleitoral, em que todo o povo
brasileiro irá escolher os seus representantes no Executivo e no Legislativo.
Eu quero chamar a atenção para um fato importante que acontece sempre: a dificuldade que os nossos
candidatos estão tendo para abrir suas contas nas agências bancárias. É importante que as instituições financeiras possam dar uma atenção especial a todos esses homens e mulheres valorosos que decidem representar
a nossa população no Executivo e no Legislativo.
Tenho andado por todo o Estado do Tocantins e visto que há reclamação dos nossos candidatos com
relação à burocracia, à dificuldade, à falta de atendimento e de presteza para abrir suas contas. Alguns já abriram, mas a dificuldade é muito grande.
Que as instituições financeiras tenham um olhar diferenciado e possam oferecer melhor atenção e melhores serviços aos candidatos neste momento e em todas as outras eleições que enfrentarmos!
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Muito obrigado, Deputada Josi Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Com a palavra o Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB–CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a vida pública cearense perdeu, na passada quinta–feira, um de seus mais brilhantes protagonistas, o Deputado Teodoro Soares,
como mestre consagrado da educação, ramo no qual pontificou como figura estelar.
Atuando, antes, no Ministério da Educação, nas Universidades de Sobral e do Cariri, sempre esteve atento
às inovadoras normas pedagógicas, aplicando–as com sapiência e tirocínio incomparáveis.
Ao desaparecer a sua esposa, Norma, também educadora por vocação, mais se esmerou no afã de defender diretrizes pedagógicas atualizadas, que ele disseminava em seus livros e nas preleções proferidas na
tribuna parlamentar e nas salas de aula.
No jornal O Estado, mantinha às sextas–feiras coluna prestigiada por leitores qualificados, em espaços
que também ocupo para fazer comentários políticos no âmbito do Estado e do País.
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Quando, em 19 de abril deste ano, recebi homenagem do Poder Legislativo, ele se dispôs a realçar o
trabalho político que levei a cabo durante 5 décadas, num escalonamento que me colocou no topo do Poder
Legislativo do País – a Presidência do Senado Federal.
Entrevistado, durante o velório, no Plenário da Assembleia Legislativa, fui ouvido por jornalistas, o que
ensejou a oportunidade de considerar Teodoro como um dos maiores educadores de sua época.
Desfalcada ficou, assim, a vida pública do Estado, não sendo fácil encontrar outro vulto paradigmal como
ele, apto a discutir um dos temas mais importantes nas esferas municipais, dos Estados e do País.
A educação brasileira e a cearense, em especial, perderam um arauto de modernização pedagógica, temática na qual se especializou, como devoto de item fundamental para qualquer governo.
Homenageio, desta tribuna, uma expressiva figura de prestígio nacional que não se assemelha, que se
tornou propagador maior de uma educação de qualidade, por ele patroneada com beneditina devoção.
Esta é a minha homenagem, Sr. Presidente, ao Deputado Teodoro Soares, recentemente falecido, figura
estelar da vida política do nosso Estado.
Que Deus o tenha no Reino da Bem–aventurança.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Deputado Mauro Benevides, seu pronunciamento será divulgado
no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Concedo a palavra ao Deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de
Janeiro.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL–RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Hildo Rocha, como não poderia deixar de ser, como carioca, fluminense, brasileiro e cidadão do mundo que tento ser, quero registrar o
término dos Jogos Olímpicos, que está na sua 31ª edição da era moderna, sem ufanismo e patriotada, que é
até pueril, mas também sem pessimismo mal–humorado, que é tolo, é negativista.
Nós vivemos esse megaevento esportivo. O esporte é algo absolutamente fundamental na condição
humana para o bem–viver. A realização do evento em si foi exitosa, mas é evidente que temos que fazer uma
reflexão sobre como massificar poliesportiva e educativamente este País – o Deputado José Rocha sabe muito bem da importância disso – e também sobre como fazer com que o gasto público seja sempre bem feito,
com qualidade.
Eu já registro essa análise dos Jogos Olímpicos e sua repercussão no Rio e no País, mas, num tempo maior.
Mais adiante, hoje, vamos fazer uma análise melhor sobre esse megaevento. Vou inclusive usar o tempo de
Líder, com a ausência do nosso Líder Ivan Valente, que está lutando contra a censura de que ele e a Deputada
Luiza Erundina são alvos na campanha de São Paulo, inclusive no debate de hoje da Band.
O Rio de Janeiro mostrou o que tem de bom, mais do que atletas: a nossa cultura, a nossa arte, o nosso
samba, a nossa música.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Muito obrigado, Deputado Chico Alencar.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Concedo a palavra ao Deputado José Rocha.
O SR. JOSÉ ROCHA (PR–BA. Sem revisão do orador.) – Ilustre Presidente desta sessão, Deputado Hildo
Rocha, Sras. e Srs. Deputados, quero aqui também registrar o alto nível de tecnologia usado na realização tanto
da abertura quanto do encerramento dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, no Maracanã, e dizer ao Deputado Chico Alencar que o povo carioca está de parabéns pela maneira como se comportou durante todo esse
megaevento, dando um exemplo de civilidade, de patriotismo e, sobretudo, de como receber bem aqueles
que vieram não só participar do evento, mas também conhecer as belezas da Cidade Maravilhosa, o Rio de
Janeiro. Eu estive no encerramento e pude observar o quanto o povo participou ativamente daquele evento.
Quero também dizer do alto nível das competições, dos nossos atletas. Cumprimento todos os atletas
que participaram desse evento, em especial os atletas brasileiros e aqueles medalhistas, bem como os voluntários, que tiveram uma participação importante nessas Olimpíadas. Eles deram um brilho a mais ao megaevento com sua participação durante esses 16 dias.
Portanto, parabéns ao povo do Rio de Janeiro, ao povo brasileiro e a todos aqueles que contribuíram
direta ou indiretamente para o êxito desse megaevento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Concedo a palavra ao Deputado Izalci, por 1 minuto.
O SR. IZALCI (PSDB–DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também não poderia deixar de fazer
aqui as minhas homenagens ao evento das Olimpíadas e, em especial – ainda não foi falado aqui –, aos atletas militares. Os militares representaram apenas 30% da delegação brasileira e conseguiram 14 medalhas. Das
nossas 19 medalhas, 14 foram das Forças Armadas.
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Quero não só parabenizar os atletas, mas também solicitar ao Governo que invista mais nas Forças Armadas, que têm realmente estado presente em todas as situações, seja em momentos difíceis, seja nas Olimpíadas.
Parabéns a todos os atletas, mas, de uma forma especial, às Forças Armadas, que têm investido realmente nos atletas militares.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – 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, todo mundo está enaltecendo a Olimpíada. Com certeza, precisamos enaltecê–la, pois foi realmente
muito boa a nossa primeira Olimpíada.
Mas, também, não podemos deixar de mencionar a morte de um policial da Força Nacional, que lá esteve. Ele entrou, equivocadamente, na favela da Maré e foi fuzilado. Lá ele estava prestando seu trabalho pela
Força Nacional.
Sr. Presidente, também assaltaram o Chanceler de Portugal.
O que precisamos fazer? Melhorar a segurança pública em nosso País.
Deputado Danilo Forte, Presidente da Comissão que está estudando modificações no Código de Processo Penal, entre as leis estabelecidas, existe a Lei nº 7.210, de 1984, a Lei de Execução Penal, que precisa ser
modificada urgentemente. Essa lei é o maior exemplo de impunidade em nosso País. Precisamos, com urgência, modificá–la.
Há poucos instantes, estive no Centro de Inteligência do Exército para trocar ideias com o General Poty,
chefe do órgão, em relação a assaltos a carro–forte, nos quais são usadas armas de guerra, como metralhadora
ponto 50, fuzil 762, fuzil 556 e lança–rojão.
Que país tem criminosos com tamanho armamento como o que foi apreendido, nesse fim de semana,
no Estado de São Paulo? Era um arsenal altamente poderoso. Que nome se dá a isso? Impunidade. A legislação
não está funcionando a contento.
Sr. Presidente, precisamos atuar urgentemente na área de segurança pública. Não podemos mais suportar que a urbanização da cidade seja modificada por cercas elétricas, ofendículos de todos os tamanhos,
muros de vários metros de altura.
As pessoas não conseguem mais ver a rua, não conseguem sair das suas residências. Isso é uma verdadeira calamidade pública.
Portanto, Sr. Presidente, precisamos, sim, atacar esse problema da violência em nosso País. Do jeito que
está não pode continuar.
Deputado Danilo Forte, V.Exa. tem que ser cobrado, porque é o Presidente da Comissão que está mudando o Código de Processo Penal. É preciso celeridade. É importante que, urgentemente, sejam modificados
tanto o Código de Processo Penal quanto as leis penais extravagantes, como a Lei de Tóxicos, além do Decreto–Lei nº 1.002, de 1969, que é o Código de Processo Penal Militar, e de outros Códigos.
Além disso, é necessário que haja uma legislação condizente com a criminalidade, porque hoje o criminoso tem todos os direitos, enquanto o cidadão de bem está sendo totalmente tolhido dos seus direitos. Hoje
o cidadão de bem não pode sair de casa, não pode ter o prazer de gozar de um bem, como um veículo, porque
o criminoso vai tomar o bem dele, vai tirar a sua vida, que é o bem maior, vai estuprar os seus filhos, e por aí vai.
Portanto, Sr. Presidente, precisamos mudar a legislação urgentemente.
Obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a Olimpíada terminou. Uma festa linda que precisávamos vivenciar. Mas agora a vida retoma o seu curso normal e precisamos refletir sobre o legado dessa competição.
Especialmente, o legado da segurança pública. O índice de criminalidade no Rio de Janeiro, relacionado ao
tráfico de drogas, sobretudo, é enorme. Isso não é novidade para ninguém.
Em razão desse alto índice de violência e levando em consideração a necessidade de reforço policial,
como exigem os eventos desse porte, um forte esquema de segurança foi montado, envolvendo os agentes
do setor de todas as corporações e de todos os Estados da Federação. Ainda assim, não foi possível coibir por
completo a violência, Sr. Presidente.
Agentes da Força Nacional foram vítimas desses criminosos. Três militares entraram por engano em uma
das favelas do Complexo da Maré e foram alvejados pelos traficantes. Um deles, o agente Hélio Andrade, levou
um tiro na cabeça e acabou morrendo no hospital.
Outros casos preocupantes aconteceram durante os Jogos, Sr. Presidente. Enquanto tudo corria na mais
perfeita ordem no Complexo Olímpico e nos arredores, a rotina de violência nos morros e na zona urbana continuava a mesma.
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Houve troca de tiros no Complexo do Alemão por vários dias consecutivos, e uma mulher foi atingida
por uma bala perdida. E a ousadia dos bandidos era tamanha, Sr. Presidente, que postaram nas redes sociais
que havia acabado a “trégua olímpica”! Vangloriavam–se do feito! Um absurdo!
Também foram registrados casos de violência no Complexo Olímpico, Excelências, mesmo com todo o
aparato de segurança que foi armado. Logo na abertura do evento, um homem de 22 anos tentou assaltar um
policial à paisana e foi morto na presença de voluntários e outros espectadores. Uma arquiteta também foi assassinada por três criminosos, Sr. Presidente, no Boulevard Olímpico, na zona portuária.
E o caso do Ministro da Educação de Portugal, Sr. Presidente? Mal chegou ao Rio de Janeiro e foi vítima de
assalto em Ipanema. Ele foi abordado por dois homens com uma faca, que levaram dinheiro, carteira e celular.
Houve também o caso dos jornalistas chineses que ficaram presos em meio a um fogo cruzado na Linha
Vermelha, depois de terem desembarcado na cidade.
Cito essas ocorrências, Sr. Presidente, para podermos refletir sobre a necessidade de um sistema de segurança pública forte como ocorreu no Rio de Janeiro. Sistema esse que contou com a união de todas as forças
policiais do País, militares e civis, além do Exército. É de se pensar muito sobre isso como uma solução para a
violência em nosso país, Excelências. Esse é um dos motivos pelo qual defendo a unificação das Polícias Civil
e Militar!
É o que eu tenho a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Concedo a palavra ao Deputado Danilo Forte, por 1 minuto.
O SR. DANILO FORTE (PSB–CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Hildo Rocha, sempre muito solícito e gentil, eu queria, nesta tribuna, dar como lido pronunciamento em que destaco os 10 anos de vigência
da Lei Maria da Penha, a Lei nº 11.340, de 2006, que, no último dia 7 deste mês, completou 1 década em vigor.
Ela é importante exatamente na busca da harmonia no convívio social, principalmente na relação entre
os gêneros, homens e mulheres. É dessa forma que nós vamos construir uma sociedade mais fraterna e mais
igualitária, com respeito mútuo, resguardando o direito da defesa do mais frágil.
Dentro daquilo que o Deputado Delegado Edson Moreira estava colocando, há exatamente a mesma
preocupação. Nós não podemos deixar que haja uma contaminação ainda maior da violência pela violência.
Dentro desse princípio, nós estamos aqui comemorando os 10 anos de vigência da Lei Maria da Penha e, ao
mesmo tempo, dando agilidade à reforma do Código de Processo Penal, que é fundamental para o novo momento político e de responsabilidade que o País vive agora.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Muito obrigado, Deputado Danilo Forte.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para destacar os 10 anos de vigência
da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 2006), que, no último dia 7 deste mês, completou 1 década em vigor.
É de valer que essa Lei, uma das mais elogiadas internacionalmente no tocante à proteção da mulher em
situação de violência doméstica, tem sido de grande valia dentro da sociedade brasileira para combater e discutir em diversos foros esse tipo de crime, que infelizmente ainda faz parte da realidade das mulheres no País.
Muito se avançou ao longo desse período, mas é fundamental, ainda, que todas as três esferas de poder
se comprometam com esta causa. Dados revelam que o número de denúncias aumentou nesses 10 anos, mas
a quantidade de mulheres que ainda são violentadas é bem maior do que o que vem a público.
Apesar da criação de núcleos especializados em órgãos da rede de atendimento à mulher, essa estrutura tem ficado restrita às capitais. Ou seja, as mulheres moradoras de pequenos e médios Municípios ou que
vivem em locais remotos do País não têm ainda acesso à proteção que a Lei pode oferecer. A maioria dessas
mulheres ainda não têm coragem nem sabem como denunciar. Além disso, nessas regiões não há centros de
referência para orientá–las quando em uma situação de violência. Temos que estender essa ajuda e mudar a
triste realidade que violenta o universo feminino.
Almejo e irei lutar aqui nesta Casa para que algumas lacunas na Lei Maria da Penha sejam preenchidas,
como a criação de mais juizados especializados em violência doméstica e familiar.
É também fundamental que a rede de atendimento às mulheres em situação de risco, além de tratar os
dados físicos, assuma um caráter preventivo, para, assim, dar agilidade e precisão no alcance de maior número de mulheres.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass.
O SR. BOHN GASS (PT–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o mundo esportivo decidiu realizar
a Olimpíada no Brasil porque aqui havia um país que respeitava o próprio povo e todos os povos do mundo;
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um país cujos representantes, por onde passavam, pregavam a paz e o diálogo; um país de diplomacia transparente e altiva que lutava para sair do mapa da fome, um país democrático.
Foi por reconhecimento que o Comitê Olímpico Internacional nos escolheu como sede da 31ª Olimpíada.
E hoje, depois do espetáculo que foram os Jogos Olímpicos no Brasil, só nos resta reafirmar: sim, nós podemos!
A honrosa 13ª colocação no ranking olímpico é o símbolo da nossa capacidade. Nossas medalhas dizem
muito do belo trabalho que fizemos: as políticas de incentivo, como o Bolsa Atleta, criado por Lula, e o Bolsa
Pódio, criado por Dilma; a união de forças dos Ministérios do Esporte e da Defesa; as obras; os voluntários; os
organizadores; a nossa hospitalidade; a nossa competência.
O povo brasileiro foi honrado com 206 nações presentes aqui. Nós precisamos agradecer aos atletas, ao
Lula e à Dilma, que organizaram esse espetáculo, e lamentar o fato de que, pela primeira vez, não houve, na
solenidade final, a presença do Presidente da República. Sim, ele teve medo de enfrentar o povo. Ele iria receber
uma vaia estrondosa, porque é um golpista. Ele desrespeitou o que foi construído pela democracia neste País.
Eu concluo deixando os meus aplausos para o esporte e para a Olimpíada e as minhas vaias para esse
golpe, que é o doping da política.
Parabéns aos atletas, negros, mulheres, que receberam essas medalhas, que foram fruto dos grandes
incentivos dados pelos Governos brasileiros, principalmente os do Lula e da Dilma.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Obrigado, Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mundo esportivo decidiu realizar a Olimpíada no Brasil porque
aqui havia um país que respeitava o próprio povo e todos os povos do mundo; um país cujos representantes,
por onde passavam, pregavam a paz e o diálogo; um país de diplomacia transparente e altiva que lutava para
sair do mapa da fome; um país democrático.
Foi por reconhecimento que o Comitê Olímpico Mundial nos escolheu como sede da trigésima primeira
Olimpíada. E hoje, depois do espetáculo que foram os Jogos Olímpicos no Brasil, só nos resta reafirmar: sim,
nós podemos!
A honrosa 13ª colocação no ranking olímpico é o símbolo de nossa capacidade. Nossas medalhas dizem
muito do belo trabalho que fizemos: as políticas de incentivo, o Bolsa Atleta criado por Lula, o Bolsa Pódio criado por Dilma, a união de forças dos Ministérios dos Esportes e da Defesa; as obras; os voluntários; os organizadores; a nossa hospitalidade; a nossa competência.
Foi isso o que fizemos: reunimos em fraternidade 206 países!
Então, muito obrigado, povo brasileiro. Obrigado, atletas brasileiros. Obrigado, Lula. Obrigado, Dilma,
por nos oferecerem este grande exemplo de que, sim, somos uma Nação que se respeita e que se faz respeitar.
Obrigado pela coragem e pela lição de autoestima.
Agora, quando tudo termina e o mundo reconhece nossa capacidade e, principalmente, nossa ideia de
que o respeito à diferença e o valor da diversidade podem, sim, ser um caminho para uma ordem planetária
mais feliz, resta–nos apenas um lamento: num dos momentos tão lindos da história, não vimos nosso País representado com a dignidade que merecia. O golpista que está na Presidência nem compareceu à cerimônia de
encerramento. Teve medo que de que sua ilegitimidade fosse, mais uma vez, denunciada ao mundo. Pensando
bem, talvez nem devamos lamentar, mas agradecer: obrigado, Temer, por não ter estragado a festa.
O esporte é um exemplo de que a vitória vem pelo esforço. A determinação, o aprendizado na derrota
e a grandeza na vitória merecem os louros.
No caso do golpe no Brasil, o que se tem é justamente o contrário: a vitória do oportunismo sobre o esforço, dos que desonram a disputa porque não souberam perder.
Então, meus aplausos para o esporte, para a Olimpíada. E minhas vaias para este golpe, que é o doping
na política.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Convido para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Deputado Paes Landim, do PTB do Piauí.
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB–PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Nós é que agradecemos, Deputado Paes Landim.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Passo a palavra ao Deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande
do Sul, por 1 minuto.
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O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Hildo Rocha, primeiramente, gostaria de cumprimentar os colegas que se fazem presentes na Casa e dizer que está em andamento
uma reunião da Comissão Especial que analisa o Projeto de Lei nº 4.850, de 2016, que estabelece medidas contra
a corrupção, e também uma reunião da Comissão Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição nº
241, de 2016, que regulamenta o limite de gastos da União. Nós estamos aqui cumprindo a nossa obrigação.
Sr. Presidente, esse final de semana foi de muitas alegrias para o povo brasileiro. As Olimpíadas foram um
sucesso, graças à organização conseguida pelos servidores do Rio de Janeiro, ao trabalho dos voluntários e, é
lógico, à presença efetiva do Governo Federal, por meio do Presidente Michel Temer, e do Governo Estadual,
por meio do Governador Pezão e do Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, incansável lutador. Eu não tenho
dúvida de que esse final de semana foi de ânimo e alegria.
Nós, Deputados e Senadores, temos a responsabilidade de julgar a Presidente da República, para que
também o Congresso Nacional dê alegria ao povo brasileiro, terminando com a corrupção, com o desmando
que houve no País e, ao mesmo tempo, trabalhando para que 12 milhões de desempregados voltem à ativa.
Isso vai depender muito da nossa dedicação. Seremos como atletas: teremos de fazer a nossa parte bem feita
para vencer esse momento horrível que vivemos na economia.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Muito obrigado, Deputado Mauro Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) – Concedo a palavra ao Deputado Cabo Sabino, pelo tempo regimental de 5 minutos e para Comunicação de Liderança, pelo Partido da República.
O SR. CABO SABINO (PR–CE e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, e aqueles que nos acompanham pela Internet,
boa tarde!
Antes de iniciar o meu discurso nesta tarde, quero parabenizar o povo brasileiro, os esportistas, aqueles
que competiram nas Olimpíadas, os que ganharam ou não, mas principalmente a Seleção Brasileira de Futebol,
que conseguiu um fato histórico, na sua casa: ser campeã olímpica.
Queria parabenizá–la em nome de uma pessoa que não tive a honra de conhecer pessoalmente, mas
apenas de vê–lo por meio da televisão, o saudoso Luciano do Valle, um homem que durante décadas narrou
como ninguém o esporte brasileiro, que era apaixonado por essa profissão e, principalmente, pela seleção
olímpica. Lamentavelmente, ele não teve a honra de narrar esse jogo. Como fiel telespectador, eu me lembrei
dele. Por isso, eu presto essa homenagem na tarde de hoje.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna hoje para lamentar um caso que está ocorrendo no Estado do Ceará, um caso legal, porque está amparado por uma lei estadual, a Lei Complementar nº
47, de 16 de junho de 2004. Essa lei instituiu o FDS — Fundo de Defesa Social. Até aí, tudo bem.
O art. 1º diz:
Art. 1º Fica instituído o Fundo de Defesa Social do Estado do Ceará — FDS, de natureza contábil–financeira, destinado a financiar o desenvolvimento institucional dos órgãos que integram a Secretária de
Segurança Pública e Defesa Social e Secretaria da Justiça e Cidadania.
Ela avança e diz que alguns de seus objetivos são programas, projetos, reestruturação organizacional,
construção, reforma de infraestrutura física, o reaparelhamento com móveis, máquinas, armas, munições, equipamentos de apoio, veículos, transporte, comunicação e modernização da tecnologia da informação.
E caminha mais um pouco, falando sobre a modernização da infraestrutura física, da tecnologia da informação, logística, e assim segue. Fala da fonte de receita que vai alimentar esse fundo. Dentre outras, ele
cita: receitas decorrentes de aplicação financeira; taxas pela prestação de serviços e atividades de fiscalização
e controle, pelo exercício do poder de polícia; contribuições de policiais militares, taxas de inscrição, de matrícula e da realização de cursos mantidos pelas corporações militares.
Se eu parasse aqui, já seria suficiente para entender que o fundo, apesar de amparado por uma lei e ser
legal, é imoral. Como é que se cria um fundo para atender a pasta da Secretaria de Segurança Pública, que tem
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Forense, traz a reboque a Secretaria de Justiça, mas cobra contribuição apenas da Polícia Militar? Apenas os profissionais da Polícia Militar têm descontado em seus
contracheques, de seus vencimentos, de seus salários, da manutenção da sua família, desconto em folha de
pagamento, para manter um fundo, que, como li aqui, é para aparelhamento, compra de viaturas, reformas de
quarteis, delegacias e presídios. Se ficasse só na reforma dos presídios, seria pouco.
Continua a lei: despesa com pessoal, encargos, despesas concorrentes relativas à manutenção e ao funcionamento de atividades–meio e fim dos órgãos integrantes da Secretaria de Segurança Pública; financiar o
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desenvolvimento de programas de trabalho nos presídios, nas atividades de agricultura, indústria, pecuária e
artesanato, além de custear medidas de recuperação e assistência aos reeducandos e a seus familiares; e financiar a manutenção e recuperação dos estabelecimentos prisionais.
Na semana passada, a Comissão de Segurança Pública esteve nesses estabelecimentos. O Coronel Alberto
Fraga, como Vice–Presidente daquela Comissão, pôde estar conosco e verificar in loco o abandono dos presídios.
Dizem que o Governador vai gastar algo em torno de 30 milhões de reais para recuperar os presídios,
dinheiro esse vindo do salário dos policiais militares, muitos dos quais estão jogados agora em leitos, alguns
em hospitais, outros em suas casas, não tendo como se manter, e a categoria tendo que fazer vaquinha, através das redes sociais, para pagar exames, para pagar internações e muitas vezes para comprar colchões. E esses mesmos policiais necessitados ainda contribuem com o Fundo de Defesa Social, mas o dinheiro deles está
sendo usado para recuperar presídios, está sendo usado para financiar programas de reeducação dos presos,
presos que eles mesmo prenderam, o dinheiro deles está sendo usado inclusive para comprar tornozeleiras.
Isso é uma vergonha! Isso é um absurdo!
O atual Governador não foi o pai dessa lei, mas ele, hoje, gere o Estado. E isso aqui pode ser legal, mas
é imoral.
Diz ainda na lei que o Fundo serviria para financiar também o Hospital da Polícia Militar. Isso seria excelente, mas o problema é que não temos hospital no Estado do Ceará. A Polícia Militar do Ceará é a única polícia
do Brasil que não tem um hospital militar, porque o ex–Governador o extinguiu e passou o atendimento para
a rede pública. Hoje, os policiais militares trocam tiros com os bandidos e são atendidos na mesma enfermaria
em que são atendidos os bandidos, em um hospital público, mesmo os policiais contribuindo para o Fundo
de Defesa Social.
É no mínimo inconstitucional retirar, de maneira arbitrária e sumária, do salário do policial militar uma
contribuição que ele não aceitou que fosse retirada, para comprar viaturas, que é obrigação do Estado, para
recuperar quartéis, que é obrigação do Estado, para recuperar detentos, que é obrigação do Estado. Fazer farra
com dinheiro alheio é muito fácil. E os profissionais de segurança pública do Estado do Ceará sequer têm um
plano de saúde!
O que eu estou dizendo está registrado, porque está no Diário Oficial do Estado. Pegando as atas desse
Fundo, veremos que, só em 2012, compraram oito viaturas Celta, quatro portas, para o Corpo de Bombeiros.
Se fossem caminhões para apagar incêndios ou viaturas para controlar urgências e emergências e para atender às pessoas, seria até um ato de caridade, pois nós, policiais militares, estamos habituados a fazer isso. Mas
Celta quatro portas? Isso é apenas para a parte administrativa, para levar e trazer gente. E não adianta eu dizer
aqui qual é o posto e a graduação, porque a população sabe qual é. E há ainda compra de ares–condicionados,
reforma de quartéis da Polícia Civil, reforma de quartéis do Corpo de Bombeiros.
O grande problema é que só o policial militar contribui. Por que os policiais das outras forças não contribuem? Por quê? Então, que o Sr. Secretário de Segurança do Estado do Ceará e o Sr. Governador venham a
público dizer por que só o policial militar tem que financiar o FDS.
Na realidade, não deveria ser assim. Todos os profissionais deveriam financiar um fundo de saúde, porque
nossos companheiros estão morrendo, sendo assassinados. No Estado do Ceará, 21 profissionais de segurança
pública já foram assassinados este ano, até este mês, e nada é feito por aquele Governo.
Lamentavelmente, o que se faz é retirar valores do contracheque desses homens e mulheres, que dão
a vida pelo povo cearense e que, digo de passagem, sequer tiveram reajuste ou reposição da inflação. Eles
aguardam o cumprimento da promessa de receberem uma média salarial desde o ano passado. Essa média já
foi média, já foi acima da média, abaixo da média. Daqui a alguns dias, vai ser chamada de sub, pois chamavam de subsídio, mas já passou.
O Deputado Alberto Fraga era tenente, já é coronel, e esse sub, esse subsídio, nunca foi promovido no
Estado do Ceará. Nunca! Da mesma forma é a promessa dessa média no Nordeste.
Lamentavelmente se fazem leis para prejudicar os profissionais de segurança pública. E elas são feitas
incluindo os policiais, porque eles não têm direito à sindicalização, porque não têm direito à greve, porque
não podem se rebelar contra a anomalia dessa lei. Mas, enquanto tivermos o mandato, enquanto tivermos
oportunidade de subir a esta tribuna, nós denunciaremos aquilo que se faz de errado contra os profissionais
de segurança pública do País.
Que fique registrado o recado ao Governador do Estado do Ceará e ao Secretário de Segurança Pública:
venham a público dizer por que só a Polícia Militar tem que financiar aquilo que é responsabilidade do Estado.
Muito obrigado.
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O Sr. Hildo Rocha, 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) – Concedo a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Alberto
Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM–DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa cassa Parlamentares
por mentirem. Deveria haver algum mecanismo automático nesta tribuna para que, quando o Parlamentar a
usasse para mentir, o microfone fosse desligado.
Eu só queria dizer que os programas que proporcionaram medalhas olímpicas a alguns dos nossos atletas não foram feitos pelo Lula, sequer pela Dilma. São programas do Conselho Internacional do Desporto Militar, são programas das Forças Armadas, não são, como foi dito aqui, programas criados por Lula ou pela Dilma.
Pelo amor de Deus! O Brasil está cansado de tanta mentira!
Quero parabenizar as Forças Armadas, que investem, dedicam–se e dão atenção aos nossos jovens que se
formam e lá estão ganhando um salário. Não existe nada de projeto feito pela Dilma Rousseff ou pelo Sr. Lula.
Sr. Presidente, peço que este pronunciamento conste dos Anais da Casa e do programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – O seu pronunciamento será registrado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Átila Lira, por 1 minuto.
O SR. ÁTILA LIRA (PSB–PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero registrar o nosso reconhecimento à ação do Ministro do Meio Ambiente Sarney Filho no sentido de reorganizar
da Fundação que trabalha no Parque Nacional da Serra da Capivara, reconhecido mundialmente, que permanentemente sofre dificuldades na obtenção de recursos financeiros para sua manutenção.
Quando eu era Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, nós debatemos essa questão e
pedimos à Ministra de então que tomasse providências com o objetivo de dar uma solução duradoura para o
problema, e não uma solução como a que têm dado o Governo Federal e as instituições locais. Nossa preocupação é com que a solução apresentada pelo Ministro Sarney Filho, do Governo Temer, seja mais duradoura
e estrutural, para que não tenhamos que recorrer permanentemente a medidas emergenciais para socorrer o
Parque Nacional da Serra da Capivara.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Couto, por 5 minutos.
O SR. LUIZ COUTO (PT–PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
primeiro quero registrar duas matérias da revista CartaCapital da semana passada. Em Rosa dos Ventos, o colunista Maurício Dias escreve: “O bando do Jaburu — Mergulhado em escândalos, prepara–se para ocupar o Planalto
e dar continuidade aos seus planos de desmonte do Brasil”. Esperamos que isso não venha a ocorrer.
Mino Carta, em editorial, escreve: “A farsa trágica — De um governo nascido do golpe nada se haveria de
esperar senão o retorno ao entreguismo de antanho”. Este é o Governo da liquidação do País, do seu presente e
do seu futuro.
Sr. Presidente, nos Jogos Olímpicos, tivemos a perspectiva do espirito esportivo, competitivo e de um
espetáculo, ao assistir e torcer por nossos compatriotas. Mas, além disso, algo extremamente antidemocrático
foi usado pelo Governo golpista e usurpador de Michel Temer, qual seja: manifestantes gritavam “Fora, Temer!”
e eram retidos nos estádios; manifestantes usavam camisa com os dizeres “Fora, Temer!” e eram retirados dos
locais onde se concentravam os Jogos Olímpicos.
Comparamos com o nosso Governo, que acolheu a Copa do Mundo em nosso País. A Presidenta Dilma
sancionou a Lei nº 13.284, de 2016, que, no inciso X do art. 28 diz:
Art. 28. São condições para acesso e permanência nos locais oficiais, entre outras:
....................................................................................................................................................................................................
x – não utilizar bandeiras para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável.
Mas adiciona no § 1º:
§1º É ressalvado o direito constitucional ao livre exercício de manifestação e à plena liberdade de expressão em defesa da dignidade da pessoa humana.
A redação da Lei das Olimpíadas, entretanto, é praticamente a mesma da Lei da Copa, a Lei nº 12.663,
de 2012. O inciso X do art. 28 de uma é a cópia do mesmo inciso X do art. 28 da outra. As interpretações neste
Governo usurpador é que são diferentes. Na Copa, tivemos cartazes contra o nosso Governo que foram, inclusive, noticiados pelos jornais, e ninguém foi expulso ou coagido por algum policial. Deu–se a interpretação
pretendida pelo legislador: proibidas seriam as bandeiras preconceituosas, xenofóbicas, racistas, etc. Entretanto, o Governo golpista e usurpador deu uma nova interpretação antidemocrática a esse artigo. E o COI não
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tem autoridade alguma para legislar aqui. Qualquer norma emanada do órgão olímpico deve respeitar as leis
brasileiras e, principalmente, os princípios constitucionais como o da livre manifestação.
Acontece que a lei não trata de manifestações políticas, e a única menção que faz em relação a portar
cartazes se refere a mensagens ofensivas, de caráter racista e xenófobo ou que estimulem outras formas de
discriminação.
A questão é: há racismo e xenofobia em dizer “Fora, Temer”?
Na verdade, desejo um forte “Fora, Temer Olímpico”. Desejo um “Fora, golpistas”. Desejo um “Fora, devoradores e usurpadores da democracia”.
As Olimpíadas devem ser marcadas como o espetáculo dos atletas e não com a repressão ditatorial que
estão sendo feitos nos jogos. Todos somos livres para expressarmos nossas manifestações e nos é garantida
a plena liberdade de expressão em defesa da dignidade da pessoa humana. O Brasil precisa voltar a ser livre
sem Temer e com Dilma.
Na realidade, ele foi vaiado na abertura dos Jogos Olímpicos. Agora, no encerramento, não teve sequer
coragem de ir lá. O povo teria a mesma reação e diria: “Fora, Temer! Fora, golpistas! Fora devoradores e usurpadores da democracia!”.
Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento tenha a devida publicidade nos meios de comunicação
desta Casa e no programa A Voz do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Hildo Rocha, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB.
O SR. HILDO ROCHA (Bloco/PMDB–MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Deputado Delegado
Edson Moreira, que preside esta sessão, Sras. e Srs. Deputados, eu utilizo a tribuna da Câmara nesta tarde para
protestar contra o Sr. Rudinei Marques, militante partidário de carteirinha e Presidente do Sindicato Nacional
dos Auditores e Técnicos de Finanças e Controle — UNACON Sindical, que publicou uma nota caluniosa e covarde contra a minha pessoa.
Em uma das reuniões da Comissão Mista — portanto, formada por Deputados e Senadores — dedicada
ao debate da reforma administrativa do Estado brasileiro contida na Medida Provisória nº 726, de 2016, tratávamos da diminuição da máquina burocrática, que deve ter o tamanho adequado à necessidade e também
ao que o brasileiro puder pagar. Havia muitos Ministérios, cujo número chegou a 39. Não havia necessidade
de todos esses Ministérios, mas, sim, de políticas públicas.
Nesse debate, tecemos críticas a alguns órgãos do Governo Federal, entre eles, a Controladoria–Geral
da União – CGU. Foi uma crítica bastante positiva. Questionávamos o porquê de a empresa estatal mais importante do Brasil, a PETROBRAS, passar 13 anos – não foram apenas 2 anos, mas 13 anos! – sendo saqueada,
sem que a CGU tivesse feito nenhuma identificação dos desvios que estavam ocorrendo. Dissemos que precisávamos melhorar as nossas instituições, a nossa máquina, para evitar desvios como esses que ocorreram na
PETROBRAS durante os últimos 13 anos.
Foi em função da crítica feita por nós naquele debate que o Sr. Rudinei Marques soltou essa nota, que
foi publicada no site da UNACON e distribuída para a imprensa nacional e do meu Estado. Ele não entrou no
debate das ideias, de como aperfeiçoar a entidade da qual faz parte, entidade que respeito e julgo ter profissionais altamente gabaritados e competentes.
A CGU é um órgão que vem atuando com relativa eficiência. Mas, logicamente, ela comete alguns erros,
que não partem dos servidores, e, sim, do comando da instituição. Mas, ao mudarmos o status da CGU para
outro muito superior, o de Ministério, eu acredito que vamos fortalecer ainda mais a transparência dos gastos
públicos e tornar mais eficientes a fiscalização e o controle da máquina estatal.
Em momento algum, eu disse que era a favor da extinção da CGU, como o Sr. Rudinei Marques afirmou.
Inclusive, eu o desafio a provar que eu tenha dito ser favorável à extinção da CGU. Muito pelo contrário, eu
sou a favor do fortalecimento daquela que, para mim, é a melhor instituição de controle interno do nosso País.
Agora, não está correto o Sr. Rudinei Marques partir para o ataque pessoal por falta de argumentação. Ele
utilizou uma auditoria realizada em 2004, há 12 anos, para me atacar, dizendo que eu havia desviado dinheiro
e teria ficado magoado com a CGU por causa dessa auditoria. Muito pelo contrário, eu não guardo mágoa alguma. Isso me trouxe enormes alegrias, porque eu pude demonstrar que a minha administração como Prefeito
de Cantanhede, durante 8 anos, foi correta e honesta.
A auditoria realizada pela Controladoria–Geral da União resultou inócua. Todas as tomadas de contas
especiais aprovaram os convênios que eu realizei com o Governo Federal e os programas que executei de 1997
a 2004, período em que fui Prefeito de Cantanhede.
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O fato de ele citar isso não é nenhum problema. Mas ele o faz como se eu não tivesse sido absolvido na
Justiça Federal. Houve numa ação contra mim na 7ª Vara Federal, em São Luís, que me absolveu.
E o que faz o Sr. Rudinei Marques? Ele utiliza métodos fascistas, métodos de quem não tem argumentos,
para tentar desqualificar aqueles que o criticam.
Portanto, quero aqui protestar e dizer à UNACON Sindical que ela fez muito mal ao País ao não se abrir
para o debate. Estamos prontos para debater. Aqui é a Casa do debate. Não é atingindo um Parlamentar que
compõe esta Casa que serão aceitos argumentos emanados da cabeça de uma ou duas pessoas.
Nós temos que discutir como melhorar as instituições brasileiras. Não podemos custear essa máquina
pesada do Governo Federal à custa do sacrifício do povo brasileiro. Afinal, não se faz dinheiro para pagar os
servidores públicos, não se faz dinheiro para bancar o funcionamento dessa máquina, que funciona graças ao
suor do povo brasileiro. São os impostos, os tributos, as taxas, as contribuições pagas pelo povo brasileiro que
sustentam a máquina pública, que deve ser eficiente e ter controle.
Ora, o que ocorreu na PETROBRAS foi, logicamente, devido a uma falha daquele órgão que deveria ser
o primeiro a enxergar os desvios de recursos ali. E quem seria esse órgão? Para mim e, acredito, para todos,
esse órgão deveria ser do controle interno, deveria ser a CGU. Inclusive, eu trago aqui uma matéria da revista
Veja, que diz:
O ex–executivo da empresa holandesa SBM Offshore Jonathan David Taylor disse que “está absolutamente certo” de que o ritmo dos trabalhos da Corregedoria Geral da União (CGU) sobre as denúncias de
pagamento de propina na Petrobras “não foi coincidência”. Segundo ele, o órgão de controle do governo
deliberadamente atrasou a apuração das irregularidades da Lava Jato para não impactar o resultado.
“Foi um esforço consciente para suprimir informações–chave dos brasileiros até após as eleições presidenciais de outubro”, disse em rápida entrevista após deixar a sala onde prestou depoimento de mais de
sete horas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) (...)
Vejam que essa é uma discussão que acontece desde o ano passado. Não sou apenas eu quem está
dizendo isso, pois também a revista Veja e o jornal O Estadão, de São Paulo, já trouxeram notícias a respeito
desse assunto. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Nós só conseguiremos melhorar se reconhecermos
nossos erros.
Quero reiterar o meu respeito aos membros da Controladoria–Geral da União. Como eu disse, são servidores de alto nível, com boa formação. Mas há alguns erros. Houve alguns erros no passado? Houve, e nós
temos de corrigi‑los. Mas, para isso, temos de aceitar que erramos. Não é atacando aquele que busca criticar
para melhorar a instituição, não é atirando contra aquele que quer debater ou contra aquele que quer melhorar o serviço público que nós iremos melhorar os serviços no nosso País.
Portanto, deixo aqui registrado o meu protesto, o meu repúdio contra o Sr. Rudinei Marques.
Não sei onde ele estava no momento em que o Governador do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, desmontou toda a máquina administrativa do Estado. Não sei por que ele, que é um técnico do Rio Grande do Sul,
não fez nenhum ato para evitar a quebradeira daquele Estado, que hoje atrasa os salários dos servidores em 4
meses. Por que a CGU não identificou isso? Por quê? Sabemos que convênios não foram realizados a contento
pelo Sr. Tarso Genro. Portanto, eu quero saber onde estava o Sr. Rudinei Marques.
Há uma operação famosa lá no Rio Grande do Sul, a chamada Operação Cartola. Prestem atenção: não
vamos fazer disso a Operação Cartola nacional!
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Alencar, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, eu gostaria de incorporar também o meu tempo do Pequeno
Expediente,.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Não é possível, Deputado. Só posso lhe conceder os 5
minutos para Comunicação de Liderança. Há outros inscritos anteriormente, como o Deputado Mauro Benevides e a Deputada Erika Kokay.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL–RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero continuar
a comentar sobre os Jogos Olímpicos.
Nós não podemos pretender que os Jogos Olímpicos sejam a redenção de uma cidade ou de um país.
Eles não mudam o sistema. Com a realização dos Jogos Olímpicos, Deputado Daniel Coelho, Pequim não ficou
mais capitalista do que já é, nem o Rio de Janeiro ficou mais socialmente justo e menos capitalista do que já é,
ou menos socialmente injusto do que já é.
Foi um espetáculo do esporte, que sempre atrai, que sempre galvaniza. A multiplicidade de esportes é
tão antiga quanto a humanidade e faz bem para o ser humano.
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É claro que o Rio soube sediar esse evento, apresentando o que é característico nosso apesar de tudo: a
acolhida, a alegria, esse espírito que o paulista Mário de Andrade chamava de ruidoso e festeiro.
Esse evento foi musical também. Os espetáculos de abertura e de encerramento foram muito comoventes no sentido da nossa cultura, da nossa arte e da nossa música, não apenas a música do Rio de Janeiro, como
o samba e a bossa nova, mas a música do Brasil inteiro.
Somos um país de uma riqueza cultural enorme. É uma pena que poucas autoridades façam uma aproximação do mundo da política institucional com o mundo da cultura. Aí lhes sobra mesmo a vaia, a indisposição e o visível acanhamento e mau humor – isto é, para aqueles que comparecem, porque alguns preferem
fugir do campo.
De qualquer maneira, é preciso agora, nesta segunda–feira de cinzas, fazermos um balanço em relação a
algumas questões. A segurança pública continua gravíssima no País. Obviamente, ela tem, como uma de suas
determinantes, a profunda desigualdade social, a falta de condições de vida para parcela expressiva da população.
No Rio de Janeiro – este dado foi ocultado –, só nos primeiros 10 dias dos Jogos Olímpicos, foram assassinadas a tiros, em confrontos e conflitos, 19 pessoas e ficaram feridas outras 32.
Não me refiro apenas a Hélio Andrade, aquele soldado da Força Nacional que faleceu na véspera das
Olimpíadas, quando a sua patrulha entrou numa área conflagrada. Mas ainda houve outras 18 pessoas, e isso
não sai nos jornais. E olhem que nós tínhamos lá um reforço de segurança que somava mais de 60 mil agentes.
O que reverberou foi a comunicação falsa de assalto daqueles idiotas nadadores americanos, que viram
que a braçada também tem perna curta.
Na verdade, a situação de violência continua muito grave no Rio de Janeiro e tem de ser enfrentada com
políticas públicas.
Há outra questão também importante, para além das alegres 19 medalhas que conquistamos e do 13º
lugar na classificação geral, a melhor já obtida pelo Brasil, o que demanda longa e intensa preparação. Mas, infelizmente, aqui não existe ainda a massificação dos esportes. Eu repito sempre que menos de 11% das nossas
escolas de ensino médio têm quadras esportivas.
Mas, para além desses dados, é preciso lembrar também que nós perdemos uma oportunidade nas
Olimpíadas em relação à mobilidade urbana, que melhorou setorialmente no Rio, mas com ênfase ao modal
rodoviário. Os BRTs, que de fato aliviam aqui e ali e fazem ligações importantes, estão no eixo rodoviário.
Do ponto de vista de transportes de massa, como o metrô, os 16 quilômetros a mais para a Barra finalmente aconteceram, mas são absolutamente insuficientes.
O belíssimo VLT do centro do Rio tem um importante efeito turístico, mas não é essencial no dia a dia
da população.
Por falar nisso, o bondinho de Santa Teresa, o meu bairro, está novamente com suas obras paralisadas
há muito tempo. Nem o inpushing das Olimpíadas fez com que as autoridades se mexessem nesse sentido. É
uma vergonha, é uma ofensa à população.
Outro elemento importante a ser considerado é o meio ambiente. Aí, sinceramente, o avanço foi zero!
Os corpos hídricos fluviais do Rio de Janeiro continuam poluidíssimos, com lançamento permanente de esgoto industrial e químico. O sistema lagunar da Barra da Tijuca de Jacarepaguá também continua precaríssimo
do ponto de vista da sua recuperação. E a nossa querida e importante Baía de Guanabara, como todos sabem
e até as autoridades reconhecem, prossegue poluidíssima, apesar dos bilhões lá injetados pelo programa de
despoluição.
Por fim, Sr. Presidente, há o desemprego, que é um problema sério e gravíssimo no Brasil. O Rio de Janeiro é uma das três Capitais com menor índice de desemprego: 7,5%. É claro que os Jogos Olímpicos impulsionaram isso. Porém, as obras para esses jogos empregaram 20 mil trabalhadores na construção civil, sendo
que 18 mil já foram demitidos, muitos sem os seus direitos trabalhistas assegurados. Eles estão recorrendo à
Justiça do Trabalho. E os 90 mil empregos temporários também vão acabar evidentemente.
Portanto, o Rio de Janeiro não está fora do Brasil. Nós temos que enfrentar nossos problemas estruturais
para subir ao pódio da educação, da saúde, do pleno emprego e da democracia plena.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Pergunto aos Líderes se posso passar ao Grande Expediente, mantendo o tempo de V.Exas. na próxima sessão. Tenho que encerrar a sessão às 16 horas. Eu passarei
a palavra, no Grande Expediente, ao Deputado Flaviano Melo. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Izalci, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
O SR. IZALCI (PSDB–DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero fazer um registro.
Na semana passada, já havia levantado a questão das terras no Distrito Federal, a calamidade que está acontecendo aqui. O Governador está mandando derrubar várias edificações.
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Existe uma decisão judicial de 2009 que não manda derrubar, manda suspender as obras até que o Governo regularize a situação. Depois, foi assinado um TAC pelo Governo do Distrito Federal e pelo Ministério
Público, no qual existem as regras e determinações para que o GDF tome as providências para regularização
dos condomínios.
São mais de mil condomínios em Brasília para serem regularizados, e o Governo não toma a iniciativa de
regularizá–los. O TAC, inclusive, obriga o Governo, em 6 meses, a liberar a licença ambiental. E o Governo não
faz isso! Agora, simplesmente, manda fazer uma operação de derrubada de diversas casas.
Há pouco, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concedeu uma liminar suspendendo essas derrubadas, até que o Governo se sente com as partes e chegue a um entendimento para resolver definitivamente essa
questão das terras no Distrito Federal.
Nós percebemos neste Governo – e o Deputado Alberto Fraga sabe disso – um total desgoverno! Hoje,
a educação está em greve, assim como a segurança pública, a Polícia Civil. A saúde já não funciona há muito
tempo. Fecharam os restaurantes comunitários! Cinco restaurantes comunitários foram fechados por falta de
pagamento deste Governo.
Eu fico pensando: será que este Governo não sabia dos problemas, não estava preparado para enfrentá–
los? Quem manda, hoje, nesta cidade é o Ministério Público. O Governo não assume a sua responsabilidade de
Executivo. Não assume, tem medo, não toma decisões, ou, quando as toma, muda de opinião, logo em seguida.
Está faltando Governo na nossa cidade, e isso está trazendo muitos problemas, principalmente para as
pessoas que edificaram há muito tempo, que compraram lotes de boa–fé. Ninguém aqui defende a invasão
de terras – nem eu, nem o Deputado Fraga, nem ninguém. Nós queremos que o GDF assuma o papel de Governo e regularize os condomínios, como foi determinado no TAC, assinado pelo próprio Ministério Público e
pelas partes, e libere a licença.
Eu espero que, nesse intervalo da liminar, nós possamos sentar com o Governador – espero que ele receba todos os interessados – e busquemos uma solução definitiva para as terras no Distrito Federal. Afinal de
contas, nós estamos aqui trabalhando com os sonhos das pessoas, e não dá para destruí–los, como foi feito
nestes últimos dias, quando derrubaram casas que foram construídas com investimentos de anos e anos, oriundos de rescisões contratuais ou de fundos de garantia. Venderam tudo para construir suas casas, e o Governo
simplesmente manda derrubá–las.
Portanto, espero que, desta vez, com essa liminar, haja tempo suficiente para negociarmos a regularização definitiva dos condomínios.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu discurso pelos meios de comunicação
desta Casa, e em especial no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Pedido deferido.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida, que
falará como Líder.
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, posso fazer uso da palavra? Por indicação de V.Exa., já me
postei na tribuna. Tentarei fazer este pronunciamento em 3 minutos apenas, para que V.Exa. atenda aos encargos das outras Lideranças, naturalmente mais projetadas do que a minha própria.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Deputado Mauro Benevides, eu peço que aguarde apenas 1 minuto. Vamos passar ao Grande Expediente, mas antes há um Líder com preferência no uso da palavra.
O SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente, eu não faria a descortesia de tirar o nobre Deputado da tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Tem a palavra V.Exa., Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB–CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, concordo com que se privilegiem os Líderes – num passado recuado, também eu fui Líder nas duas Casas do Congresso – e me debruço diante da rigidez com que V.Exa. aplica o Regimento da Casa, ao mesmo tempo em que
agradeço a flexibilidade com que me favorece e me permite ler este modestíssimo pronunciamento.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, excetuado o lamentável incidente com atletas americanos em um
posto de gasolina na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Olimpíada foi levada a efeito em meio a incomparável
brilhantismo, com maciça presença de milhares de espectadores, todos aplaudindo os competidores em diversificados páreos desportivos.
A concessão de medalhas – bronze, prata e ouro – espelhava o êxito de cada um dos atletas vitoriosos,
estimulando–os a prosseguir em suas tarefas com espírito competitivo, assinalado por uma postura inspirada
na disciplina e na observância de normas regulamentares.
A vitória da equipe brasileira de futebol no aguardado encontro com a seleção alemã foi, sem dúvida,
um espetáculo memorável que lotou o tradicional Maracanã, palco anterior de refrega semelhante entre os
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atletas das duas Nações, quando fomos irreconhecidamente desfavorecidos, se levadas em conta as nossas
tradições em copas anteriores.
Embora árduo o confronto, os nossos compatrícios dignificaram as nossas tradições, ensejando a que
relembrássemos equipes anteriores que, em idênticas disputas, souberam conquistar troféus que se acumularam para a glorificação dos nossos pendores esportivos.
Saudando, pois, desta tribuna, todos os responsáveis por esse novo galardão, acredito interpretar a euforia daqueles que, nas arquibancadas do estádio, portaram–se com elegância, respeitando os adversários e
estimulando, estrepitosamente, aqueles que envergavam a camisa brasileira.
Como intérpretes que somos dos nossos sentimentos de regozijo, entendi de registrar o magno evento
em nome da Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados.
Estivemos, no encerramento de uma autêntica apoteose, com participação artística, em clima de euforia que contagiou os participantes e os milhões de telespectadores atentos a um espetáculo deslumbrante de
cores e luzes, ensejando inapagável recordação desta gloriosa Olimpíada de 2016.
Parabéns aos organizadores, notadamente o Prefeito Eduardo Paes, dedicado inteiramente ao êxito desse incomparável acontecimento.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Daniel Almeida, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB–BA e como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, eu gostaria de me associar, hoje, ao sentimento de orgulho de todos os brasileiros pela
realização vitoriosa e brilhante, em nosso País, do maior evento esportivo do planeta: as Olimpíadas.
Foram 19 dias de competição, de alegria, de emoção, cobrindo o esplendor do povo brasileiro de orgulho. Não apenas o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil se despediu ontem à noite das Olimpíadas Rio 2016.
Para desgosto de alguns pessimistas, que anunciavam permanentemente que o Brasil seria um fracasso
na organização das Olimpíadas, os mesmos que afirmavam isso na organização da Copa do Mundo, o Brasil
superou o complexo de vira–lata, realizou de forma brilhante, em todos os aspectos, esse evento nesses 19
dias em que o mundo se voltou para o nosso País. Milhões de turistas visitaram o Rio de Janeiro e participaram
desse grande evento.
Foram 42 modalidades olímpicas, mais de 11 mil atletas de mais de 200 países que competiram na primeira edição dos Jogos Olímpicos na América do Sul. A cidade maravilhosa do Rio de Janeiro foi composta por
306 provas e distribuiu 2.102 medalhas, entre elas, 136 femininas, 161 masculinas e 9 mistas.
O Brasil entrou para a história com a realização de uma das mais belas Olimpíadas que o mundo já viu.
Foi uma festa que privilegiou a diversidade, a paz e a união dos povos. O nosso País fez bonito, desde a preparação, o show da abertura, até o grande espetáculo do encerramento.
Mas os grandes momentos mesmo foram as competições, nas quadras, nas piscinas, nos campos e nas
pistas, onde cada gota de suor, cada esforço era comemorado, com vigor, pelo povo brasileiro. Muitos e muitos momentos de superação e garra dos nossos atletas impulsionaram a identidade nacional e o orgulho de
ser brasileiro.
Com 485 atletas, competimos em 39 modalidades esportivas, conquistamos 19 medalhas, entre elas, 7
de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, quebramos um recorde e ficamos na 13ª posição no ranking mundial.
Portanto, do ponto de vista da estrutura, da organização, foi um êxito inquestionável. Do ponto de vista
do brilho e da capacidade artística e criativa, as manifestações culturais diversas que foram apresentadas na
abertura e no encerramento do evento emocionaram a todos e foram aplaudidas pelo mundo inteiro.
Nós temos que reconhecer – só cego não quer reconhecer – o êxito da participação de políticas públicas
conduzidas, elaboradas pelo Governo do Presidente Lula, pelo Governo da Presidenta Dilma. Setenta e sete
por cento dos atletas brasileiros recebem recursos do Bolsa–Atleta.
Eu quero enaltecer e valorizar a participação de militantes do PCdoB, de Agnelo Queiroz, de Orlando Silva,
de Aldo Rebelo, de Ricardo Leyser, que, ao conduzirem o Ministério do Esporte, foram responsáveis pela estruturação, condução e implementação dessas políticas e pela própria atração das Olimpíadas para o nosso País.
Portanto, para nosso orgulho, é um êxito ter a marca do nosso partido nas Olimpíadas.
Quero, Sr. Presidente, destacar algo bairrista: a participação dos baianos em todos os aspectos. Na abertura e no encerramento do evento, na parte artística, tivemos a participação de artistas baianos ilustres, como
Mariene de Castro e Tom Zé, que se apresentaram e deixaram o evento ainda mais belo.
A chama Olímpica foi apagada por uma chuva que caiu enquanto a cantora e atriz baiana Mariene de
Castro entoava Chovendo na Roseira, executada na sua versão original, gravada pelo próprio Tom Jobim no
disco Stone Flower, da década de 70.
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Tivemos ainda as Ganhadeiras de Itapuã, grupo de cantigas e sambas de roda do bairro soteropolitano.
O espetáculo de luz e cores que emocionou a todos levou a assinatura de outro baiano, Mikael Mutti, produtor
geral da festa de encerramento.
Este ano, entre os atletas brasileiros, sete deles nos chamam atenção, sete baianos a quem quero prestar,
nominalmente, uma homenagem neste momento. Os atletas baianos só deram orgulho ao País.
São eles: Ana Marcela Cunha, maratonista aquática; Alan do Carmo, maratonista aquático; Robenilson de
Jesus; boxeador; o medalhista de ouro Robson Conceição, no boxe, beneficiado por políticas públicas, como
o Bolsa‑Atleta, além da medalha de prata de Erlon de Souza, na canoagem, e o tricampeão Isaquias Queiroz,
com duas medalhas de prata e uma de bronze, em uma única Olímpiada, nosso trimedalhista da canoagem
que teve um êxito extraordinário.
Muitos desses atletas tiveram apoio de programas governamentais. Este ano, por exemplo, o programa
da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB, gerida há mais de 8 anos por quadros do
PCdoB, disponibiliza um total de R$ 516 mil e contempla 41 atletas e paratletas, entre eles Jeferson Gonçalves
e Cássio Reis, do Futebol de Cinco, também na Rio 2016.
O técnico da nossa Seleção Brasileira de Futebol, Rogério Micale, nasceu na Bahia. Ele finalmente tirou uma
trava da garganta de todos os brasileiros. O “país do futebol” não tinha uma medalha de ouro na modalidade.
Tivemos, no total, sete medalhas de ouro, mas queríamos mais. Estamos nos preparando para chegar a
algo além disso.
Sem dúvida alguma, esta foi uma participação que orgulha muito os baianos, pela presença destacada
que tiveram. Quero lembrar também que é baiano o nosso ex–Ministro Orlando Silva, atualmente Deputado
por São Paulo, mas é também um baiano ilustre.
Então, quero registrar aqui a satisfação especial, específica e particular, como baiano, dessa participação
que os baianos tiveram na construção e no êxito desse grande evento que foram as Olimpíadas em nosso País.
Muito obrigado.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, contrariando a proverbial e falsa morosidade baiana, os baianos
foram céleres nas Olimpíadas. (Risos.)
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, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que acompanha a nossa sessão, faço minhas as palavras do Líder do PCdoB. Tenho o
mesmo sentimento de orgulho pela realização dos Jogos Olímpicos, pela participação dos atletas, dos técnicos,
dos torcedores e de todos aqueles que estiveram envolvidos diretamente nessa conquista.
No entanto, não é possível que nos silenciemos em face do constrangimento a que o nosso País foi exposto diante do mundo, na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. Ontem, mais uma vez – não sei
eu se motivado por um sentimento de vergonha ou por ter uma personalidade covarde –, o Presidente interino
Michel Temer fugiu da sua responsabilidade e se escondeu.
Ao final dos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional – COI e o Primeiro–Ministro japonês, que
estava presente porque a próxima edição dos Jogos Olímpicos será em Tóquio, buscaram o representante do
Governo brasileiro, que mais uma vez, com medo do seu próprio povo e num gesto covarde, envergonhou o
Brasil e os Jogos Olímpicos, entrando para a história como o primeiro chefe de Estado, mesmo que interino,
que não comparece ao final de uma cerimônia grandiosa como essa que aconteceu em seu próprio País.
Como se já não bastasse esse constrangimento na cerimônia de abertura, ainda houve a conduta desprezível das autoridades deste Governo interino, que, durante todo o período dos Jogos Olímpicos, fizeram
coro com a mídia golpista e não tiveram a dignidade de, em nenhum momento, lembrar que em 2009, quando se conquistou que esses Jogos fossem realizados no Brasil, o Presidente era Luiz Inácio Lula da Silva. Essa
conquista também se deveu, em parte, ao seu prestígio, à sua liderança, à sua coragem de, naquele momento,
oferecer as condições para que o Brasil disputasse com grandes potências e para que, pela primeira vez, um
país da América do Sul fosse escolhido para sediar os Jogos.
Numa atitude desprezível, o nome da Sra. Dilma Rousseff – que na época era Ministra e depois foi Presidenta, que trabalhou durante anos para que esses Jogos fossem um sucesso –, jamais foi citado, jamais foi
lembrado. Os nomes do ex–Presidente Lula e da Presidenta Dilma foram banidos do protocolo do Itamaraty,
do protocolo do Governo golpista, como se eles não existissem, como se seus papéis tivessem sido esquecidos
na história recente do nosso País.
Sr. Presidente, no coquetel com os representantes dos países que vieram ao Brasil para a cerimônia de
abertura, vários deles relatam que perguntaram às autoridades: “Onde está Dilma? Eu quero abraçá–la, reencontrá–la, porque estive com ela em vários momentos para a organização destes Jogos. Onde está Lula? Quero
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conhecê–lo, quero abraçá–lo, quero reconhecer a sua liderança”. E, de maneira constrangida, Michel Temer e os
integrantes do seu Governo golpista e interino, com um sorriso amarelo, não sabiam explicar por que nem as
fotografias da Presidenta Dilma ou do ex‑Presidente Lula eram permitidas em ambientes por onde as autoridades estrangeiras circulavam nesses Jogos Olímpicos.
Ontem, Sr. Presidente, naquela solenidade de encerramento, lá estava o Primeiro–Ministro japonês. Imagine se, daqui a 4 anos, em 2020, na cerimônia de abertura ou de encerramento dos Jogos no Japão, a figura
desse Primeiro‑Ministro não for lembrada. Imagine se, nas das edições das imagens das retrospectivas sobre a
conquista japonesa que lá serão mostradas, for tirada a figura do Primeiro–Ministro de hoje, pelo fato de o Governo da época ser de oposição ou contrário àquilo que ele pensa. Imagine V.Exa. se, num evento dessa magnitude que ocorresse nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Inglaterra, com chefes de Estado, os ex–presidentes
de governo, as grandes lideranças nacionais não fossem reconhecidas pelo seu papel, pelas suas conquistas.
Mas isso, Sr. Presidente, não pode ser exigido de quem não respeita a Constituição, não pode ser exigido
de um governo golpista que envergonha esta Nação e agora envergonha o mundo.
Lembro a V.Exa. que, na Copa do Mundo, a Presidenta Dilma, eleita democraticamente, uma mulher,
uma mãe e uma avó, compareceu à cerimônia de abertura e foi barbaramente ofendida, agredida por muitos
daqueles que estiveram nas ruas com camisas da Seleção Brasileira, batendo panelas, e talvez por muitos daqueles Deputados que, no dia 17 de abril, estavam aqui ofendendo a sua figura. Mas ela respeitou a dignidade
do cargo e teve a coragem cívica para, de cabeça erguida, ser anunciada como a representante do nosso País.
Esse covarde que hoje ocupa, de maneira interina e ilegítima, a cadeira do Palácio do Planalto nem sequer
teve a dignidade de comparecer ao Maracanã para, no encerramento do maior evento esportivo do planeta,
realizado em solo brasileiro, e na presença do Primeiro–Ministro japonês e do Presidente do COI, passar o bastão, como se diz na linguagem esportiva, para que os Jogos Olímpicos, com seus mais de 100 anos de história,
deixassem o Brasil de cabeça erguida.
O Primeiro–Ministro japonês e o Presidente do COI saíram, infelizmente, sem que tivessem tido a oportunidade de receber um aperto de mão do Presidente da República, que, constrangido, ficou escondido de maneira
covarde, como o fez nos 100 dias em que permaneceu, de maneira ilegal, no exercício da função em que está.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Passa–se ao
V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Flaviano Melo.
O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB–AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
pouco mais de 3 meses após o afastamento da Presidente Dilma Rousseff o Brasil já começa a respirar: o real
ganha progressivamente valor frente ao dólar; o índice de confiança do consumidor registra a maior alta dos
últimos 5 anos; os empresários voltam a pensar em investir; melhoram as expectativas do mercado financeiro
nacional e internacional em relação ao País.
Desde o último dia 12 maio, quando assumiu o comando do País o Presidente Michel Temer, ele e sua
equipe de notáveis vêm trabalhando duro para recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento sustentável,
cortando gastos, reduzindo o inchaço da máquina pública, promovendo a tão necessária articulação política
com o Congresso Nacional, para aprovar medidas importantes para o Brasil.
O País não suporta mais nenhum instante sob o Governo desastroso de Dilma Rousseff. Chegáramos ao
fundo do poço. Estávamos literalmente sem rumo. Após o estelionato eleitoral praticado pela Presidente afastada para assegurar o seu segundo mandato, ela perdeu completamente a credibilidade junto à população e
mergulhou o País num profundo caos político e econômico.
A malfadada “nova matriz econômica” adotada pelo partido do Governo do Partido dos Trabalhadores
para se contrapor à crise internacional de 2018, com estímulo ao consumismo e ao crédito fácil, aos poucos
minou todo o esforço para a recuperação da estabilidade da moeda representado pelo Plano Real, deixando
marcas profundas em nossa economia.
A inflação passou a ultrapassar sistematicamente, mês após mês, o teto da meta. A recessão bateu às
nossas portas. O endividamento de famílias e de empresas, associado aos altíssimos índices de desempregos,
frustrou os sonhos e tirou o sono e a comida da mesa de milhões de brasileiros.
No auge da crise, o dólar disparou; a nota dada ao Brasil pelas agências de classificação de risco foi rebaixada; grandes investidores nacionais e estrangeiros pararam de aplicar seu dinheiro aqui. Ingressamos no
pior dos mundos: o que associa baixíssimo crescimento econômico a inflação alta.
Felizmente esse pesadelo começa a ficar para trás, atestando o vigor da nossa democracia. O processo
de impeachment de Dilma Rousseff está acontecendo dentro da mais absoluta normalidade democrática, e o
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Presidente Michel Temer tem tido pleno respaldo dos Poderes constituídos para tirar o Brasil da profunda crise
gerada pela incompetência e irresponsabilidade do Governo de Dilma Rousseff.
É certo que essa não é tarefa simples nem fácil. E político experiente que é, Michel Temer sabe disso melhor do que ninguém. Mas, aos poucos, ele vem atuando com firmeza, habilidade e elevado espírito público,
para resgatar a confiança dos brasileiros na Nação.
Uma das suas primeiras providências foi promover o enxugamento da máquina pública cortando milhares de cargos de confiança. Ao longo dos anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve no comando do País,
houve um expressivo aumento de cargos desse tipo. Em 2002, último ano do Governo de Fernando Henrique
Cardoso, eles somavam 18.450. Ao final do primeiro mandato da Presidente Dilma Rousseff, já havia 23.008
cargos de confiança e comissionados de responsabilidade direta da Presidência da República.
Esse fenômeno ocorreu em todas as esferas governamentais por uma razão que é muito clara: para os
petistas, não há distinção entre partido e governo. Ao longo dos anos em que esteve no poder, o PT promoveu
um sistemático aparelhamento da máquina pública, fruto de sua visão ideológica da natureza do papel do Estado. Os petistas sempre acharam legítimo que, antes de servir à sociedade, o Estado servisse ao seu projeto
de perpetuação no poder.
É com um sentimento de enorme alívio, portanto, que a sociedade brasileira tem acompanhado a mudança radical ocorrida com a ascensão do Presidente Michel Temer ao poder. Suas motivações, convicções e
compromissos são muito diversos do ideário petista e do estilo de governar da Presidente afastada.
Ao contrário de Dilma Rousseff, que não tinha vocação nem competência para agir em consonância com
o Legislativo, construindo uma base parlamentar que assegurasse a governabilidade do País, Michel Temer conhece, como poucos, a arte da negociação.
Não por acaso, bastaram 12 dias para que ele conquistasse a sua primeira vitória no Congresso. Em uma
longa e conturbada sessão, que durou mais de 15 horas, o Legislativo aprovou, na madrugada do dia 25 de maio,
em votação simbólica, a revisão da meta fiscal, com a elevação do déficit primário para 170,5 bilhões de reais.
A nova meta é, sem dúvida, mais realista do que a meta anterior. Mas a sua aprovação não foi fácil. Para
que ela ocorresse, Temer fez jus à fama de hábil negociador. Ao longo do dia que antecedeu a votação, o Presidente ligou várias vezes para diversos Parlamentares, a fim de garantir o apoio deles em plenário. E a todos
ele apelava para que o ajudassem a tirar o País da crise.
A aprovação da nova meta foi decisiva para destravar a máquina pública e oxigenar a economia, pois
liberou o Governo da missão impossível de cortar um montante de 137 bilhões de reais em despesas. Se ela
não fosse aprovada até o final do mês de maio, ocorreria paralisação da máquina do Estado. Além disso, a implementação dos projetos do Governo Temer para recuperar a economia seria inviabilizada.
Foi uma madrugada histórica não apenas porque corroborou a expectativa de que Planalto e Congresso
voltariam a atuar de forma harmônica sob o Governo interino, como também porque escancarou para o País
os problemas da política fiscal irresponsável praticada pela equipe da Presidente afastada.
A essa vitória notável, outras se seguiram. A proposta de emenda à Constituição que prorroga a desvinculação das receitas da União foi aprovada em tempo recorde, e dezenas de outros projetos importantes
têm sido apreciados e votados com muita presteza, por esta Casa e pelo Senado Federal. É motivo de grande
satisfação para nós constatar o fim da paralisia que, pelas mais variadas circunstâncias, tolhia, há tempos, a
atuação do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, nobres colegas, é preciso termos a dimensão exata da nossa responsabilidade neste momento delicado que atravessa o País, para colaborarmos para a votação de matérias importantes e prioritárias,
como a PEC que estabelece um teto para os gastos públicos.
De minha parte, estou de prontidão para votar, tão logo seja convocado, a agenda econômica apresentada pelo Presidente Michel Temer. Isso é o que esperam de nós os nossos eleitores, a opinião pública, o Brasil.
Nada é mais importante nesta hora do que criarmos condições para que a crise econômica seja superada o
quanto antes.
Vencido esse desafio, será hora de nos debruçarmos sobre outros temas igualmente difíceis, mas de absoluta relevância para o País, como as reformas trabalhista e previdenciária.
Tenho, portanto, que saudar o Presidente Michel Temer pela coragem de encarar o problema e propor
medidas que julgamos absolutamente necessárias para a segurança das próximas gerações de trabalhadores,
como a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria.
Em breve seremos chamados a decidir sobre essa questão seriíssima para o futuro do Brasil, para o futuro
dos nossos filhos e netos, e não podemos permitir que pressões populistas comprometam a nossa capacidade
de tomar as melhores decisões sobre a matéria.

36 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

Que a nós seja dada a sabedoria, a lucidez, a responsabilidade de debater e votar a reforma previdenciária com
os olhos voltados para o futuro, para além de imediatismos que não condizem com a gravidade da nossa missão!
Durante o discurso do Sr. Flaviano Melo, assumem sucessivamente a Presidência a Sra. Josi Nunes, nos
termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, e o Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2° do
art. 18 do Regimento Interno.
VI – Encerramento
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Encerro a sessão, antes convocando Sessão Deliberativa
Extraordinária para hoje, segunda–feira, dia 22 de agosto, às 16 horas, com a seguinte Ordem do Dia: Medida
Provisória nº 722, de 2016, e Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016. Haverá matéria sobre a mesa para
deliberação.
ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Discussão
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 722, DE 2016
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 722, de 2016, que abre crédito extraordinário, em favor
da Presidência da República e do Ministério do Esporte, no valor de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), para os fins que especifica; tendo parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação desta e das Emendas de nºs 1 e 3 a 5, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2016,
adotado. A Emenda nº 2 foi inadmitida (Relator: Dep. Ronaldo Fonseca e Relator Revisor: Sen. Waldemir Moka).
PRAZO NA CÂMARA: 25/05/2016
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 12/06/2016
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 26/06/2016
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 25/08/2016
Alteração de prazo em razão de não haver recesso (§ 2º do art. 57 da CF)
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e 2º,
da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)
Votação
2
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 257–C, DE 2016
(DO PODER EXECUTIVO)
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 257–C, de 2016, que
estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida Provisória nº 2.192–
70, de 24 de agosto de 2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, e a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e dá outras providências; tendo parecer proferido
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em Plenário: da Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação deste, na forma do Substitutivo apresentado, e pela rejeição das Emendas
apresentadas; da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação deste,
na forma do Substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação, e pela rejeição das
Emendas apresentadas; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e pela inconstitucionalidade das Emendas apresentadas
e, no mérito, pela aprovação deste, na forma do Substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças
e Tributação, e pela rejeição das Emendas apresentadas (Relator: Dep. Esperidião Amin). EMENDAS
APRESENTADAS EM PLENÁRIO DE Nºs 210 a 311 – tendo parecer proferido em Plenário: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação parcial das Emendas de nºs
211 a 214, 218, 219, 247, 262, 266, 272, 278, 279, 282, 285, 290, 293 e 294, na forma da Subemenda
Substitutiva Global apresentada; e pela rejeição das demais Emendas; da Comissão de Finanças e
Tributação, pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação parcial das Emendas de nºs 211 a 214, 218, 219, 247, 262, 266, 272, 278, 279, 282, 285, 290, 293 e 294, na forma da
Subemenda Substitutiva Global apresentada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público; e pela rejeição das demais Emendas; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, no mérito, pela aprovação parcial das
Emendas de nºs 211 a 214, 218, 219, 247, 262, 266, 272, 278, 279, 282, 285, 290, 293 e 294, na forma
da Subemenda Substitutiva Global apresentada pela Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e pela rejeição das demais Emendas (Relator: Dep. Esperidião Amin). (NT 62 e T 64)
APROVADO O RQU N° 4.879/16, EM 12/07/16.
(Encerra–se a sessão às 15 horas e 59 minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DESTINADO ÀS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES DA SESSÃO NÃO DELIBERATIVA DE DEBATES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 093, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2016 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB–PI e como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, como Líder,
inicialmente, eu queria prestar minha homenagem à memória de Airson Bezerra Lócio, que presidiu a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a CODEVASF, por quase 12 anos, de abril de
1991 a fevereiro de 2003. Por muitos anos, foi um dínamo à frente daquela empresa, que ele amava, e à qual
se dedicava como um sacerdote ao seu ofício. Dr. Lócio fez um trabalho espetacular à frente daquela empresa.
Sob sua gestão, não havia uma iniciativa da CODEVASF que não se preocupasse com a parte social de
apoio aos trabalhos da Companhia. Foi durante a gestão de Lócio, em 2000, que a CODEVASF teve sua área de
atuação ampliada para a bacia do Rio Parnaíba, atuando nos Estados do Piauí e Maranhão. Se estivesse ainda
à frente da empresa, o Projeto de Irrigação Marrecas/Jenipapo, na minha cidade de São João do Piauí, talvez
tivesse uma destinação mais produtiva, mais empreendedora do que assistencial, como eu receio que acabe
ocorrendo depois que sua implantação estiver concluída.
Dr. Lócio designou o Dr. Hildo Diniz, igualmente falecido, como Superintendente da CODEVASF no Piauí,
uma figura humana fantástica, que se apaixonou pela minha cidade, São João do Piauí, cujas terras, pelas características do solo, chegam a ser melhores do que as de Petrolina, sem contar, evidentemente, com as águas
do Rio São Francisco.
Quando da implantação da CODEVASF no Piauí, eu cheguei a defender que sua sede fosse instalada em
São João do Piauí, no semiárido, mas cujas terras são parecidíssimas com as de Petrolina, mais férteis, inclusive,
com grande vocação para a fruticultura irrigada. No entanto, insistiram para que fosse instalada em Teresina,
a fim de atender ao apelo do então Governador Mão Santa. Eu dizia ao Dr. Lócio: “Mas o Mão Santa é do litoral,
não tem noção exata da dimensão do semiárido”. E foi uma pena, porque ela hoje virou uma burocracia estatal
em Teresina, sem aquela vivência do dia a dia dos problemas do semiárido, das responsabilidades do ajuste
produtivo.
Foi um grande batalhador, um dínamo do trabalho. Além de presidir a CODEVASF por mais de uma década, Lócio também foi auditor da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco; atuou como Secretário
de Agricultura daquele Estado e presidiu a Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA. Dr. Lócio
nos deixa após completar 80 anos de idade, e sua vitalidade ainda era muito grande, a despeito de ser fumante inveterado.
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Em nome do meu partido, quero aqui manifestar as mais sinceras condolências, o meu pesar, pela perda
desse grande pernambucano natural do sertão do Araripe, à sua esposa, D. Lucy Lócio, aos seus cinco filhos,
Anne Katia, Fernando, Flávio, Rodolfo e Ricardo, bem como aos seus demais familiares e amigos.
Sr. Presidente, nas Comunicações Parlamentares, quero aqui me reportar a uma preocupação dos produtores rurais, com títulos de propriedade registrados no meu Estado do Piauí, que vêm exercendo há muitos
anos a função socioambiental da posse das terras na região do Cerrado piauiense, com projetos financiados
mediante garantias hipotecárias a instituições financeiras, em imóveis rurais situados na região da Chapada
das Mangabeiras, na divisa entre o Piauí, o Tocantins e a Bahia.
O eminente Ministro Luiz Fux, uma das figuras mais marcantes e luminosas da nossa Suprema Corte, julgou a Ação Civil Ordinária nº 347 – em que se discutiu a delimitação de divisas entre os Estados da Bahia, do
Tocantins, Goiás, do Maranhão e do Piauí –, mas a sua decisão vem gerando interpretação errada no Estado
do Tocantins.
A área de conflito entre Tocantins e Piauí é de cerca de 14 mil hectares, equivalente a aproximadamente 20 campos de futebol. Com a decisão do Ministro Fux, vêm–se emitindo, no Estado do Tocantins, títulos de
propriedade de terras produtivas que já vêm sendo cultivadas por produtores de todos os quadrantes do País,
do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso.
Nesse sentido, Sr. Presidente, o resumo de toda a demanda se encontra sub judice, porque, ainda em
sede de embargos junto ao Supremo Tribunal Federal, os produtores rurais sediados no Piauí manifestaram
em documento, na cidade de Barreiras do Piauí, no começo do mês, sua preocupação com a segurança jurídica, diante da má interpretação da decisão do Ministro Luiz Fux que vem sendo feita naquela região divisória
entre o Piauí, o Tocantins e a Bahia.
Trago aqui um resumo do conflito federativo pelos limites territoriais entre Piauí, Tocantins, Goiás e Bahia,
exposto pelos produtores rurais acima mencionados:
O Goiás, em 1973, ajuizou Ação Discriminatória, de 1.879.600,00 hectares, abrangendo a região das divisas com a Bahia e o Piauí. Essa ação tramitou na comarca de Porto Nacional, hoje localizado no TO, até
1976, quando foi expedido mandado para abertura da matrícula nº 09, fl. 248, livro 2–A, no Cartório de
Imóveis de Ponte Alta do Tocantins/TO, referente à área discriminada. Ocorre que, nessa Ação Discriminatória, não houve citação dos Estados da Bahia e do Piauí.
Posteriormente a essa Ação Discriminatória, foram criados Loteamentos pelos Estados de Goiás e Tocantins, emitidindo títulos pelo IDAGO e pelo INTERTINS, respectivamente.
Por causa das divergências entre GO, PI e BA, em 1986, foi ajuizada a ACO 347 e, depois, entre PI e TO, a
ACO 652, no STF, processos nos quais foi realizada perícia pelo Serviço Geográfico do Exército
Em 1988, com o desmembramento do GO para constituição do TO, a região da Chapada das Mangabeiras passou a fazer divisa com o Tocantins, e não mais com o Goiás.
Recentemente, a BA e o TO celebraram acordo, homologado pelo STF, na ACO 347, definindo suas divisas com base nas linhas das cartas do IBGE (e não conforme a perícia realizada pelo Serviço Geográfico
do Exército).
Segundo a perícia do Exército, quanto às áreas dos membros da APROCHAMA” – localizada no Cerrado
piauiense –, “uma parte das áreas estaria no Piauí e outra parte estaria na Bahia.
E, conforme o acordo entre BA e TO, homologado na ACO 347, a parte que estaria na Bahia passou a
pertencer o Tocantins, já que o TO abriu mão, em favor da BA, de outras áreas que, segundo a perícia do
Exército, estariam em seu território. Conforme o acordo entre BA e TO, seguindo as Cartas do IBGE, a região da Chapada das Mangabeiras deixa de localizar–se na Bahia e integrará o Tocantins, contrariando
o histórico da colonização.
Por causa da decisão do STF e do acordo BA/TO, na ACO 347, os membros da APROCHAMA, produtores
rurais da Chapada das Mangabeiras, com titulos de propriedade registrados no Piauí, estão na iminência
de perder suas terras, em ações possessórias e ações reivindicatórias, movidas por especuladores imobiliários que nunca tiveram a posse, com base em antigos títulos emitidos (mediante fraude) pelo IDAGO
(GO) e INTERTINS (TO).
Trago agora, Sr. Presidente, um breve histórico da colonização da Chapada das Mangabeiras e das atividades produtivas que vêm sendo desenvolvidas pela Associação dos Produtores Rurais da Chapada das
Mangabeiras, a APROCHAMA, que é uma espécie de entidade que congrega todos os que militam no cerrado
piauiense em torno da divisa entre Piauí, Maranhão,Tocantins e Bahia:
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Com a colonização dos cerrados, a agricultura, iniciada no oeste da Bahia, expandiu–se para outros Estados, chegando, em 1990, à Chapada das Mangabeiras, região da divisa entre BA, TO e PI.
(...) As propriedades dos membros da APROCHAMA estão registradas no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Gilbués–PI. Esses produtores rurais compraram e pagaram por essas áreas convictos de
que estavam situados geograficamente no Piauí, porque as áreas estavam sob a posse dos vendedores,
sem conflito com vizinhos e nenhum sinal de ocupação por terceiros.
As áreas foram desbravadas e beneficiadas para o cultivo, com aplicação de altos investimentos para
abertura, extração de tocos e raízes, limpeza, aração, gradagem e correção do solo.
(...) esses produtores rurais dedicam–se à produção de soja, arroz, feijão, milho, algodão e pecuária em
pastagens cultivadas.
(...) Essas atividades agrosilvopastoris são financiadas com a concessão de créditos rurais, em cifras até
milionárias, por instituições financeiras nacionais e internacionais, mediante garantias hipotecárias, que
recaem sobre esses próprios imóveis rurais.
Alguns especuladores chegaram a entrar com ações de reintegração de posse e tiveram liminar deferida
na comarca de Ponte Alta do Tocantins. Durante o cumprimento da liminar, policiais do Tocantins encontraram
resistência, uma vez que no local se encontrava uma grande quantidade de policiais do Piauí defendendo que
a área pertencia ao Estado do Piauí.
Essas informações constam de documento que os produtores rurais do Estado do Piauí estão encaminhando às autoridades, para resguardar os seus direitos e preservar a situação jurídica de proprietários rurais
da Chapada das Mangabeiras, no Piauí, que vêm lutando há muitos anos para racionalizar a produção da terra
daquela região, trazendo, mais que o capital, o carinho, o amor pela terra, a capacidade de trabalho, o know–
how, a experiência obtida no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso e no cerrado de outros Estados.
Entre as considerações, fizeram um apelo ao Governador do Estado do Piauí, que eu reitero, com as seguintes conclusões, Sr. Presidente:
Os produtores rurais, com títulos de propriedade registrados no Estado do Piauí e, desde sempre, exercendo a função socioambiental da posse, com agronegócio, financiado mediante garantias hipotecárias a instituições financeiras, em imóveis rurais, situados na região da Chapada das Mangabeiras, divisa
entre Piauí, Tocantins e Bahia, dirigem–se ao Governador a fim de expor a grave insegurança jurídica a
que estão sujeitos, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal e do acordo entre Bahia e Tocantins,
na Ação Cível Originária nº 347 e, em razão disso, requerem que o Estado do Piauí promova medidas
políticas e jurídicas, em caráter urgentíssimo, para que, independentemente de em qual Estado essas
áreas passem a se localizar, não percam a posse dessas terras, nem seus títulos de propriedade sejam
invalidados em favor de especuladores imobiliários, com fraudulentos títulos de propriedade emitidos
e registrados em Tocantins.
Sr. Presidente, esse é o apelo que transmito da tribuna da Câmara, certo de que o Governador do Estado
do Piauí envidará esforços junto ao Ministro Luiz Fux, autoridade judiciária deste País, para respeitar o legítimo direito dos proprietários de terras, batalhadores, homens que lutam pelo desenvolvimento da região do
Cerrado no meu Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR
Ref.: Pedido de medidas pelo Piauí, com urgência, depois da decisão do STF, na ACO 347, para a segurança jurídica de produtores rurais, com títulos de propriedade registrados no Piauí, na região da Chapada das
Mangabeiras (divisa entre Piauí, Tocantins e Bahia).
Os produtores rurais, com títulos de propriedade registrados no Estado do Piauí e, desde sempre, exercendo a função socioambiental da posse, com agroneqócio, financiado mediante garantias hipotecárias a instituições financeiras, em imóveis rurais, situados na região da Chapada das Mangabeiras, divisa entre o Piauí,
Tocantins e Bahia, dirigindo–se a Vossa Excelência com respeito e gentileza, expõem a grave insegurança jurídica a que estão sujeitos, depois da decisão do STF, na ACO 347, e, em razão disso. requerem que o Estado do
Piauí promova medidas políticas e jurídicas, em caráter urgentíssimo. para que, independentemente em qual
Estado essas áreas passem a se localizar, não percam a posse dessas terras nem seus títulos de propriedade
sejam invalidados, em favor de especuladores imobiliários, com fraudulentos títulos de propriedade emitidos
e registrados no Tocantins.
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A seguir, consta um breve resumo dos fatos, apenas com as informações mais importantes, para que
se compreenda a dimensão do problema e para que o Estado do Piauí possa adotar, com a máxima urgência,
medidas políticas e/ou jurídicas, a fim de que esses produtores rurais da Chapada das Mangabeiras tenham
segurança jurídica.
1. O conflito federativo, pelas divisas, entre PI, TO, GO e BA
O Goiás, em 1973, ajuizou Ação Discriminatória, de 1.879.600,00 hectares, abrangendo a região das divisas com a Bahia e o Piauí. Essa ação tramitou na comarca de Porto Nacional, hoje localizado no TO, até 1976,
quando foi expedido mandado para abertura da matrícula nº 09, fI. 248, Livro 2–A, Cartório de Imóveis de Ponte
Alta do Tocantins/TO, referente à área discriminada. Ocorre que, nessa Ação Discriminatória, não houve citação
dos Estados da Bahia e do Piauí.
Posteriormente a essa Ação Discriminatória, foram criados os Loteamentos Ponte Alta e São José, pelo
GO e TO. A pretexto de alocarem o Loteamento São José, GO e TO transferiram o Loteamento Ponte Alta ainda
mais para dentro da BA e PI. E GO e TO venderam os lotes do Ponte Alta e do São José, emitindo títulos pelo
IDAGO e pelo INTERTINS, respectivamente.
Por causa das divergências entre GO, PI e BA, em 1986, foi ajuizada a ACO 347 e, depois, entre PI e TO, a
ACO 652, no STF, processos nos quais foi realizada perícia pelo Serviço Geográfico do Exército.
Em 1988, com o desmembramento do GO para constituição do TO, a região da Chapada das Mangabeiras passou a fazer divisa com o Tocantins, e não mais com o Goiás.
Recentemente, a BA e o TO celebraram acordo, homologado pelo STF, na ACO 347, definindo suas divisas
com base nas linhas das cartas do IBGE (e não conforme a perícia realizada pelo Serviço Geográfico do Exército).
Segundo a perícia do Exército, quanto às áreas dos membros da APROCHAMA, uma parte das áreas estaria
no Piauí e outra parte estaria na Bahia. E, conforme o acordo entre BA e TO, homologado na ACO 347, a parte
que estaria na Bahia passou a pertencer a Tocantins, já que o TO abriu mão, em favor da BA, de outras áreas
que, segundo a perícia do Exército, estariam em seu território. Conforme o acordo entre BA e TO, seguindo as
Cartas do IBGE, a região da Chapada das Mangabeiras deixa de localizar–se na Bahia e integrará o Tocantins,
contrariando o histórico de colonização.
Por causa da decisão do STF e do acordo BA/TO, na ACO 347, os membros da APROCHAMA, produtores rurais da Chapada das Mangabeiras, com títulos de propriedade registrados no Piauí, estão na iminência de perder
suas terras, em ações possessórias e ações reivindicatórias, movidas por especuladores imobiliários que nunca
tiveram a posse, com base em antigos títulos emitidos (mediante fraude) pelo IDAGO (GO) e INTERTINS (TO).
O IDAGO (GO) e o INTERTINS (TO) emitiram títulos de propriedade, referentes a 129.780,33 hectares, da
seguinte forma:
– 35.992ha, para a Action Empreendimentos Ltda, Action Administração Participações e Comércio Ltda.,
Empreendimentos e Participa ções Unitas Ltda., Empreendimentos e Participações Intra Ltda. e Gesta Empreendimentos S/C (todas inativas há anos), bem como os seus sócios
– 29.008ha, para Meio Barreto Ltda. e seus sócios
– 14.906ha, por Maurício E. Magalhães e “pessoas interpostas”
– 27.695ha, para Matias Alexey Woelz e
– 22.174ha, para Nelson Pulice e Colonizadora Pulice Ltda.
Para se demonstrar a especulação imobiliária, destaca–se da entrevista concedida à revista “Dinheiro Rural’, edição de abril de 2013, o trecho em que Fernando Bueno (representante da Action (atual AAPC), da Unitas
e da Mello Barreto) declarou que, com seus sócios, há mais de 30 anos, adquiriu área de 40.000 hectares do Estado do Goiás. E declarou ainda que o interesse na ocupação dos lotes adquiridos do IDAGO só foi despertado
a partir do ano de 2002, quando tiveram que ajuizar ação de reintegração de posse.
Ocorre que esses títulos de propriedade foram emitidos pelo IDAGO (GO) e INTERTINS (TO) a esses particulares, especuladores imobiliários, mediante fraude e violação a normas constitucionais.
A CF/67 (art. 171) e a EC 01/69 (art. 164) previam que, se a alienação de terras públicas ultrapasse o limite de 3.000 hectares por beneficiário, deveria haver prévia aprovação do Senado Federal. E a CF/88 (arts. 49 e
188) prevê que, se ultrapassado o limite de 2.500 hectares por beneficiário, a prévia aprovação deve ser dada
pelo Congresso Nacional. A finalidade dessas normas constitucionais, sucessivas no tempo, é impedir a transferência de grandes áreas públicas em favor de uma única pessoa. E, além disso, a Lei 1.448/56 do Estado do
Goiás (arts. 45 e 87) prevê que, na venda de área pública superior a 500 hectares, exige–se prévia autorização
expressa do Governador.
Para escapar desse limite constitucional, os títulos de propriedade emitidos pelo IDAGO e pelo INTERTINS foram transmitidos mediante fraude. (1) O especulador Pedro Pereira de Matos arregimentou um grupo
de “laranjas”, dos quais obteve simultaneamente duas procurações, uma para a compra do lote do IDAGO e
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outra para a sua venda. (2) As procurações dos “laranjas”, para revenda dos lotes, adquiridos em seus nomes,
eram isentas de prestação de contas, evidenciando que o procurador era o verdadeiro adquirente. (3) Após a
titulação em nome dos “laranjas”, os lotes foram revendidos à Action (atual AAPC), Unitas e Mello Barreto, em
série, através de substabelecimentos, extrapolando o limite de área permitido pelas Constituições Federais,
sucessivas no tempo, e pela Lei 1.448/56 do Estado de Goiás.
A propósito, em precedente jurisprudencial, o STF, na ACO 79/MT, declarou inconstitucional a venda de
terras públicas estaduais sem autorização do Senado Federal, conforme dispunha o art. 156, § 2° CF/1946. Foram vendidas áreas superiores a 10 mil hectares a um mesmo beneficiário. Tudo bem que, nesse precedente
jurisprudencial, excepcionalmente, o STF aplicou o “princípio do fato consumado” e não declarou a nulidade
dessas transferências inconstitucionais, porque a colonização implicou, ao longo do tempo, a criação de cidades, fixação de famílias, construção de hospitais, estradas, aeroportos, residências, estabelecimentos comerciais etc. Uma situação fática consolidada e com impossibilidade jurídica de anulação dos negócios. Mas, no
caso da Action (atual AAPC), Unitas e Mello Barreto, não se aplica esse “princípio do fato consumado”, porque
sequer exerceram atos de posse, em todas essas décadas.
Atualmente, esses especuladores imobiliários ajuizaram ações possessórias e reivindicatórias, na comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, contra os produtores rurais da Chapada das Mangabeiras, que sempre estiveram e estão na posse dessas áreas com títulos de propriedade emitidos, escriturados e registrados no Piauí.
Essas ações na comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO estavam suspensas, até que o julgamento definitivo da ACO 347, no STF, cuja decisão do Plenário foi prolatada em 08.10.2014.
2. Breve histórico da colonização da Chapada das Mangabeiras e das atividades produtivas, pelos membros da APROCHAMA
Com a colonização dos cerrados, a agricultura, iniciada no oeste da Bahia, expandiu–se para outros Estados, chegando, em 1990, à Chapada das Mangabeiras, região da divisa entre BA, PI e TO.
Em 10.01.2000, foi constituída a Associação dos Produtores Rurais da Chapada das Mangabeiras (APROCHAMA), com sede em Barreiras do Piauí/Pl.
O Estatuto da APROCHAMA foi registrado no 1° Ofício do Cartório de Títulos e Documentos de Gilbués/Pl,
sob o registro 189, Livro A–01, em 22.02.2000. E, segundo esse Estatuto, são princípios básicos da APROCHAMA
a solidariedade, a integração e a cooperação mútua entre seus associados, no agronegócio.
As propriedades, dos membros da APROCHAMA estão registradas no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Gilbués/Pl.
Esses produtores rurais, membros da APROCHAMA, compraram e pagaram por essas áreas convictos de
que estavam situados geograficamente no Piauí, porque as áreas estavam sob a posse dos vendedores, sem
conflito com vizinhos e nenhum sinal de ocupação por terceiros.
As áreas foram desbravadas e beneficiadas para o cultivo, com aplicação de altos investimentos para
abertura, extração de tocos e raízes, limpeza, aração, gradagem e correção de solo.
Como essas áreas não estavam demarcadas oficialmente, pelos Estados do PI, TO e BA, o referencial das
divisas entre esses 3 Estados sempre foi uma coluna de pedra chamada “Pedra da Baliza”.
Há dados historiográficos. Segundo O Jornal, Palmas/TO, Ano XIV, Nov/2002, pp. 6–7, em entrevista, o
Governador do Tocantins Siqueira Campos à época declarou: “(...) no Jalapão, onde os estudiosos dizem que no
passado já foi mar, é onde você encontra grandes dunas de areia branca (...) a Pedra da Baliza, que divide os estados do Tocantins, Bahia e Piauí (...)”.
E também, à guisa de ilustração, conforme o jornal Teresina, Teresina/Pl, de 1 a 15.05.2001, no Caderno
Política, na matéria Cerrado gera safra recorde no Piauí: o secretário Chico Filho comemora o acréscimo de 40%
na produção de grãos, que declara: “(...) Também está sendo feito o mapeamento de toda a área de litígio, obedecendo as características do mapa anterior, a partir da Pedra da Baliza, que divide as áreas de cada Estado, com esse
documento (...)”.
Nesse diapasão, o próprio Estado do Piauí já defendeu (e defende) que toda a área da Chapada das Mangabeiras é território piauiense.
Conforme declarações de Fernando Luis Cardoso Bueno (fls. 323/226 do IP 0000138–89.2014.827.2736,
em trâmite na Delegacia de Polícia de Ponte Alta do Tocantins/TO), percebe–se que o Piauí também defende
que essas áreas são territórios piauienses: “( ...) diante dos fatos entraram com as ações de reintegração de posse
com pedido de liminar na Comarca de Ponte Alta do Tocantins; (...) sendo que as liminares foram deferidas em julho
de 2001; (...) durante o cumprimento da liminar que foram efetuadas por quarenta policiais do Tocantins, tiveram
resistência tendo em vista que no local estava uma grande quantidade de polciais do Piauí que alegavam que a
área pertencia ao Estado do Piauí (...)”. Esse fato foi confirmado pelo cómunicado da Polícia Militar do Tocantins
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ao Juízo Cível de Ponte Alta do Tocantins, pelo Ofício 399/2007–Gab, de 23.07.2007, da lavra do Comandante–
Geral da PMTO à época, Cel. José Tavares de Oliveira.
Esses produtores rurais dedicam–se à produção de soja, arroz, feijão, milho, algodão e pecuária em pastagens cultivadas.
Essas atividades agrossilvopastoris são financiadas com a concessão de créditos rurais, em cifras até milionárias, por instituições financeiras nacionais e internacionais, mediante garantias hipotecárias, que recaem
sobre esses próprios imóveis rurais. Esses produtores rurais, além de tudo, precisam trabalhar, com segurança
(também jurídica), para pagar essas dívidas.
Então, conforme essa breve narrativa, a região da Chapada das Mangabeiras tornou–se altamente produtiva, por essas atividades e lavouras‑modelo desenvolvidas pelos membros da APROCHAMA.
3. A grave insegurança jurídica para os membros da APROCHAMA, depois da decisão do STF na ACO 347
Os produtores rurais da APROCHAMA, que atualmente produzem nas áreas da Chapada das Mangabeiras,
estão sujeitos a grave insegurança jurídica, sobretudo, depois da decisão do Plenário do STF, em 08.10.2014,
na ACO 347, a partir de voto vencedor do Relator Ministro Luiz Fux.
Alguns membros da APROCHAMA, antes da suspensão de ações possessórias e ações reivindicatórias, em 2006,
pelo STF, já perderam a posse para especuladores imobiliários, Matias Alexey Woelz e MelIo Barreto Ltda., com fraudulentos títulos de propriedade emitidos pelo IDAGO (GO) e INTERTINS (TO), na comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO.
Outros membros da APROCHAMA estão com decisões de reintegração provisória de posse, liminares
deferidas a favor desses especuladores imobiliários, para serem cumpridas, a qualquer momento, assim que
o Exército iniciar o serviço de demarcação, em cumprimento à decisão do STF na ACO 347. Essas liminares só
não foram cumpridas, ainda, porque a Polícia Militar do Estado do Piauí fez resistência à Polícia Militar do Estado do Tocantins, que acompanhava os oficiais de justiça tocantinenses e esses especuladores imobiliários.
Em 08.10.2014, o Plenário do STF prolatou a seguinte decisão, na ACO 347, a partir do voto vencedor do
Relator Ministro Luiz Fux:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu parcial provimento a esta ação e à ACO
652 para que sejam fixadas as linhas divisórias entre os Estados da Bahia e de Goiás e entre os Estados do
Piauí e do Tocantins, segundo o laudo técnico realizado pelo Serviço Geográfico do Exército; demarcados
os limites territoriais entre os Estados, determinar que sejam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, sendo que eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas
delimitadas não serão decididas por este Supremo Tribunal, mas em ação própria no juízo competente:
as ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas devem ser redistribuídas ao juízo competente e fica estabelecido que, quando dois Estados tiverem emitido um título de
posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalece o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em julgado. Na ausência
do trânsito, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente ratione loci à luz do
laudo do Exército: fica, desde logo, nomeado o Serviço Geográfico do Exército para executar o julgado com
a demarcação necessária das divisas entre os Estados conforme o laudo técnico apresentado; sem condenação em honorários advocatícios, em razão do parcial provimento desta ação e da ACO 652, que implica
a sucumbência recíproca, compensam–se as verbas respectivas a esse título. Ficam prejudicados todos os
recursos interpostos nesta ação e na ACO 652. Certificado o trânsito em julgado, dê–se baixa na distríbuição”.
Agora, grande extensão de área da Chapada das Mangabeiras, onde os atuais produtores rurais têm títulos
de propriedade registrados pelo Piauí, não estão, segundo o Laudo Pericial do Exército, no território piauiense.
E, de acordo com essa decisão do STF de 08.10.2014, na ACO 347, os critérios para a escolha do título de
propriedade sobre a mesma área que irá prevalecer, se do Piauí ou do Tocantins, não ajudam os membros da
APROCHAMA (“...Na ausência do trânsito (em julgado), prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo
competente ratione loci à luz do laudo do Exército...’), pois, o “juízo competente ratione loci (em razão do local) à
luz do laudo do Exército” é o da Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, colocando–os, na verdade e injustamente, em situação de grave insegurança jurídica.
E o Juiz de Direito titular da Vara Cível da comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO, Bel. Jordan Jardim, em
conversa informal com o produtor rural Amauri Stracci, já antecipou que, assim que a decisão do STF na ACO
347 transitar em julgado e o Exército demarcar os limites, irá executar as decisões liminares e as sentenças de
reintegração de posse, em favor do grupo de Fernando Bueno, especuladores imobiliários, que tem título de
propriedade emitidos (mediante fraude) pelo IDAGO e INTERTINS.

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

43

O STF, em 18.12.2014, decidiu que a Suprema Corte não determinará reintegração de posse, cabendo ao
juiz de 1° grau fazê–lo e, se for preciso, poderá requisitar apoio da Força Nacional de Segurança Pública (art. 4°
Decreto 5.289/02), ao invés da Polícia Militar estadual.
A ACO 347, no STF, ainda não transitou em julgado, pois está pendente o julgamento de Embargos de
Declaração. E, depois, o Exército começará os serviços de demarcação das divisas entre os Estados da BA, TO e
PI. E, então, o Juiz da Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO reintegrará na posse os especuladores imobiliários, em áreas de lavouras–modelo desenvolvidas pelos membros da APROCHAMA, há décadas, com financiamento bancário, mediante garantias hipotecárias.
4. Da conclusão e pedido dos membros da APROCHAMA ao Governador do Estado do Piauí
Portanto, os produtores rurais, com títulos de propriedade registrados no Estado do Piauí e, desde sempre,
exercendo a função socioambiental da posse, com agronegócio financiado mediante garantias hipotecárias a
instituições financeiras, em imóveis rurais, situados na região da Chapada das Mangabeiras, divisa entre o Piauí,
Tocantins e Bahia, dirigindo–se a Vossa Excelência, Governador do Estado do Piauí, com respeito e gentileza,
expõem a grave insegurança jurídica a que estão sujeitos, depois da decisão do STF e acordo entre BA e TO, na
ACO 347, e, em razão disso, requerem que o Estado do Piauí promova medidas políticas e jurídicas, em caráter
urgentíssimo, para que, independentemente em qual Estado essas áreas passem a se localizar, não percam a
posse dessas terras nem seus títulos de propriedade sejam invalidados, em favor de especuladores imobiliários, com fraudulentos títulos de propriedade emitidos e registrados no Tocantins.
Barreiras do Piauí/Pl, 06 de abril de 2016.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DESTINADO AO GRANDE
EXPEDIENTE DA SESSÃO NÃO DELIBERATIVA DE DEBATES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 154, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2016 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB–PI. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero expressar
aqui as minhas condolências e externá–las especialmente à família, pelo falecimento de uma senhora muito querida e admirada em minha cidade, São João do Piauí: a Sra. Maria Aparecida Reis de Moura, a D. Cidinha. Cidinha
era neta do velho Coronel Benedito Reis, de Simplício Mendes, família distinta, ilustrada. Seu pai, José Reis, filho de
Benedito Reis, e sua mãe, D. Raimunda Reis, da distinta família Damasceno, cuja tia Hilda, recentemente viúva do
saudoso Francisco Cronemberger, é um exemplo de senhora distinta, discreta e educada, qualidades de D. Cidinha.
Deixa viúvo o grande médico da minha cidade, sacerdote da medicina, Dr. Florêncio Moura, diplomado
pela Universidade Federal de Pernambuco. Florêncio, logo chegado a Simplício Mendes, meu irmão, o então
Diretor do Hospital de São João do Piauí, Paulo Henrique – e ele conta esse detalhe com muita grandeza no
seu livro de memórias – o convidou para ser médico em São João do Piauí.
Viveu 44 anos com D. Cidinha. Casamento feliz. Marido exemplar. Pai exemplar. Um médico exemplar,
um grande homem público, pai de três filhos: Dr. Eduardo, um médico competente de minha cidade, casado
com uma sobrinha minha, Leila; Ernane, agrônomo, Vereador pelo PSDB local, casado com Leogéria; e Elaine,
sua filha enfermeira. Todos são pessoas exemplares, distintas, que seguiram exatamente a distinção da mãe, a
correção e o bom caráter de Florêncio.
Dr. Florêncio é um profissional de bom caráter, assim como era sua senhora. Era um casal perfeito, com
harmonia, e, por um golpe do destino, Cidinha, com 70 anos de idade, aparentemente jovem, sucumbiu a uma
doença com que ela lutou por quase 1 mês, com o apoio do seu marido querido, no hospital de Teresina, mas
infelizmente não resistiu ao sofrimento.
Quero aqui fazer minha homenagem a Florêncio, com quem estive ontem, um homem de bem, um homem
exemplar, talvez o homem mais sério da minha cidade e, posso assim dizer, o mais correto. Afastou–se da política
talvez um pouco até enojado dela, e confesso aos senhores que, entre meus erros de avaliação política, está o de ter
ajudado a evitar que Florêncio fosse Prefeito da minha cidade. Por duas vezes tentei reparar esse erro, esse engano.
Eu o convidei várias vezes para ser candidato a Prefeito, mas ele resistiu sempre, não quis mais saber do meio político.
Esse é um médico exemplar, repito, grande médico. As jovens gerações de médicos deviam se inspirar no
Dr. Florêncio. A medicina para ele é uma causa, é um sacerdócio, é dedicação total, é um segundo casamento.
Quero reiterar aqui desta tribuna, portanto, Sr. Presidente, as minhas condolências. Lamentei não ter
comparecido ao sepultamento da sua querida esposa, porque me encontrava em viagem ao Uruguai nesse dia.
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) – Peço que conclua, Deputado, em 1 minuto.
O SR. PAES LANDIM – E não poderei estar presente na missa de Sétimo Dia, em razão de uma audiência marcada
há muitos dias no Ministério do Meio Ambiente para resolver problemas ligados ao Parque Nacional da Serra da Capivara.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DESTINADO À ORDEM DO
DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 158, REALIZADA
EM 21 DE JUNHO DE 2016 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB–PI. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabenizar a Casa pela aprovação da emenda aglutinativa à medida provisória que acabamos de votar hoje à tarde,
sobretudo o art. 18. É importante que não se fixe limite à participação do capital estrangeiro, sobretudo neste
momento em que faltam recursos no setor público e até no setor privado, para investir na aviação brasileira.
Sr. Presidente, quero ainda parabenizar mais uma vez o jornal O Globo, que nos leva sempre à reflexão,
pelo seu excelente editorial de hoje, intitulado Cargas ao mar, quando elogia a sensatez do “governo interino
de vender parte do controle dos aeroportos Santos Dumont e Congonhas, onde funciona uma das dez pontes aéreas mais movimentadas do mundo. Não só para ajudar na crise fiscal, mas para melhorar a gestão dos terminais”.
Diz ainda O Globo, com muita propriedade:
Mais sensato seria, no entanto, se o governo privatizasse integralmente os dois e encaminhasse a extinção
da própria Infraero, estatal que ainda controla estes e outros aeroportos. A empresa, hoje com 12 mil funcionários,
atravanca – e sempre atravancou – o sistema aeroportuário. Serve apenas, como qualquer estatal, para abrigar
apaniguados políticos, ideológicos e facilitar negociatas. Não vale o argumento de que ela sustenta inúmeros aeroportos deficitários. Pode haver outro arranjo administrativo com este objetivo, menos pesado para o contribuinte.
Isso não é verdade. No meu Estado, por exemplo, uma região de turismo no litoral piauiense, o Estado
paga a INFRAERO para manter o aeroporto de Parnaíba.
Sr. Presidente, esse editorial de O Globo mereceria ser levado profundamente a sério. Espero que o Presidente Michel Temer tome providências na mesma direção desse competente editorial, que é a favor da modernização do sistema aeroportuário do Brasil.
Peço que seja registrado nos Anais da Casa o aludido editorial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO DESTINADO AO PEQUENO
EXPEDIENTE DA SESSÃO NÃO DELIBERATIVA DE DEBATES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 164, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2016 – RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB–PI. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tive a satisfação de acompanhar o nobre colega e Ministro da Saúde, Ricardo Barros, na 39ª reunião de Ministros do
Mercosul, em Montevideo.
A Presidência Pro Tempore do Uruguai no MERCOSUL organizou e coordenou a reunião com a presença das delegações de vários países, inclusive de países em processo de adesão, como a Bolívia, e do Chile, como Estado associado.
A reunião ocorre semestralmente e teve como objetivo, sobretudo neste momento, mostrar o combate
que este País vem fazendo a doenças endêmicas – principalmente ações relativas à vigilância epidemiológica,
enfermidades priorizadas, serviços de atenção e os resultados obtidos no âmbito das Comissões peculiares
ligadas ao MERCOSUL.
Quero registrar, Sr. Presidente, que o Ministro da Saúde, nosso querido e nobre colega Ricardo Barros, fez uma
bela exposição sobre as medidas que o Brasil vem traçando neste momento no combate a doenças epidemiológicas.
“No combate à zika, o Brasil está consciente”, disse o Ministro Ricardo Barros, que vem obtendo resultados altamente satisfatórios, assegurando a tranquilidade aos turistas e aos desportistas que desejarem visitar
o Brasil durante as Olímpiadas.
Quero registrar que a visita do Ministro Ricardo Barros no MERCOSUL foi marcante. Ele fez uma exposição
cartesiana, lógica, bem incisiva, mostrando exatamente o cuidado que o Governo brasileiro vem imprimindo
no combate à zika e a todas as epidemias que possam afetar a saúde pública do nosso País.
As reuniões dos Ministros da Saúde, geralmente, têm se preocupado em definir os princípios e as políticas
de proteção da saúde pública como marcos normativos básicos para formalização de ações na área da saúde.
A reunião ocorre semestralmente, como já disse, com os Ministros dos Estados–membros do MERCOSUL.
Além de discutir políticas de saúde com o bloco de países dele integrantes, para que apresentem a sua estrutura organizacional, é uma oportunidade de estabelecimento de acordos bilaterais e regionais, para anunciar
prioridades políticas, contribuindo no desenho e no plano estratégico para o desenvolvimento e a melhoria
da saúde da região. O nosso eminente Ministro Ricardo Barros fez reuniões bilaterais, nesse sentido, com os
Ministros da Argentina e do Paraguai.

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

45

Quero apenas dizer que, como sempre, o que é peculiar do seu feitio, Ricardo Barros fez uma exposição
com muita objetividade e foi uma presença marcante, durante todo o dia da reunião realizada, em Montevidéu, no dia 17 passado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Ata da 202ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Deliberativa Extraordinária, Vespertina, da 2ª Sessão Legislativa, Ordinária, da 55ª Legislatura, em 22 de agosto de 2016.
Presidência dos Srs.:– Rodrigo Maia, Presidente.– Delegado Edson Moreira, Laerte Bessa, Carlos
Henrique Gaguim, Izalci, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS 16 HORAS COMPARECEM À CASA OS SRS.:
Rodrigo Maia
Giacobo
Mandetta
Total de Parlamentares: 99
RORAIMA
Maria Helena PSB
Total de RORAIMA 1
AMAPÁ
André Abdon PP PpPtbPsc
Cabuçu Borges PMDB PmdbPen
Total de AMAPÁ 2
PARÁ
Edmilson Rodrigues PSOL
Joaquim Passarinho PSD
Total de PARÁ 2
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Pauderney Avelino DEM
Total de AMAZONAS 2
RONDÔNIA
Lucio Mosquini PMDB PmdbPen
Luiz Cláudio PR
Total de RONDÔNIA 2
ACRE
Alan Rick PRB
Angelim PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPen
Leo de Brito PT
Rocha PSDB
Total de ACRE 5
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PTN PtnPtdoBPsl
Josi Nunes PMDB PmdbPen
Total de TOCANTINS 2

46 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MARANHÃO
Aluisio Mendes PTN PtnPtdoBPsl
Cleber Verde PRB
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
Ildon Marques PSB
Pedro Fernandes PTB PpPtbPsc
Total de MARANHÃO 5
CEARÁ
Cabo Sabino PR
Danilo Forte PSB
Mauro Benevides PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 3
PIAUÍ
Átila Lira PSB
Paes Landim PTB PpPtbPsc
Rodrigo Martins PSB
Total de PIAUÍ 3
RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PTN PtnPtdoBPsl
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPsc
André Amaral PMDB PmdbPen
Luiz Couto PT
Total de PARAÍBA 3
PERNAMBUCO
Fernando Monteiro PP PpPtbPsc
Pastor Eurico PHS
Total de PERNAMBUCO 2
SERGIPE
Andre Moura PSC PpPtbPsc
Fabio Reis PMDB PmdbPen
Total de SERGIPE 2
BAHIA
Daniel Almeida PCdoB
Félix Mendonça Júnior PDT
José Rocha PR
Márcio Marinho PRB
Total de BAHIA 4
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Delegado Edson Moreira PR
Luis Tibé PTdoB PtnPtdoBPsl
Marcus Pestana PSDB
Odelmo Leão PP PpPtbPsc
Patrus Ananias PT
Subtenente Gonzaga PDT
Tenente Lúcio PSB
Total de MINAS GERAIS 8
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ESPÍRITO SANTO
Dr. Jorge Silva PHS
Evair Vieira de Melo PV
Givaldo Vieira PT
Paulo Foletto PSB
Total de ESPÍRITO SANTO 4

RIO DE JANEIRO

Altineu Côrtes PMDB PmdbPen
Chico Alencar PSOL
Julio Lopes PP PpPtbPsc
Miro Teixeira REDE
Sóstenes Cavalcante DEM
Walney Rocha PEN PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 6
SÃO PAULO
Andres Sanchez PT
Antonio Carlos Mendes Thame PV
Baleia Rossi PMDB PmdbPen
Carlos Sampaio PSDB
Pr. Marco Feliciano PSC PpPtbPsc
Silvio Torres PSDB
Total de SÃO PAULO 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Augusto Carvalho Solidaried
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR
Ronaldo Fonseca PROS
Total de DISTRITO FEDERAL 6
GOIÁS
Pedro Chaves PMDB PmdbPen
Rubens Otoni PT
Thiago Peixoto PSD
Total de GOIÁS 3
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun PMDB PmdbPen
Geraldo Resende PSDB
Vander Loubet PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 3
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSL PtnPtdoBPsl
Leopoldo Meyer PSB
Luciano Ducci PSB
Rubens Bueno PPS
Total de PARANÁ 4
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Esperidião Amin PP PpPtbPsc
João Rodrigues PSD

SANTA CATARINA
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Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 6
RIO GRANDE DO SUL
Bohn Gass PT
Carlos Gomes PRB
Darcísio Perondi PMDB PmdbPen
Heitor Schuch PSB
Jerônimo Goergen PP PpPtbPsc
João Derly REDE
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPsc
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Total de RIO GRANDE DO SUL 11
I – Abertura da Sessão
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 99 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 (Delegado Edson Moreira) – Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
III – Expediente
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Passa–se às
IV – Breves Comunicações
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Flaviano Melo.
O SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB–AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a competência, a seriedade e a coragem que o Presidente Michel Temer demonstrou nestes seus
primeiros meses de governo têm–se traduzido em uma rápida reversão da expectativa negativa que os mercados financeiros nacional e internacional tinham sobre o nosso País.
É majoritária no mercado a percepção de que o Brasil voltou ao caminho correto. O debate, agora, é sobre
o ritmo de aprovação, por esta Casa, das medidas necessárias de ajuste econômico apresentadas pelo Governo. Mas, a cada vitória do Governo no Congresso, a cada nova demonstração da sua sólida base parlamentar,
aumenta o otimismo dos operadores financeiros.
Não há dúvidas de que uma das marcas do novo Governo é a sua racionalidade, a sua coerência e a determinação de corrigir tudo o que foi feito de errado nos últimos anos. Isso tranquiliza, dá segurança, atrai investimentos do exterior e estimula as iniciativas dos nossos empreendedores.
Sr. Presidente, nobres colegas, gostaria de fazer um desagravo, de expor um sentimento muito pessoal que tenho em relação ao Presidente Michel Temer e ao esforço hercúleo que tem feito para tirar o Brasil da
crise. Uma certa oposição barulhenta e inconformada com a perda do poder tem–se valido de pesquisas de
opinião para questionar a legitimidade do Governo Temer. Ora, é óbvio que o vigoroso apoio da maioria dos
brasileiros ao processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff não haveria de se transferir, automaticamente, para o Presidente em exercício.
Confiança não se impõe, conquista–se. E Michel Temer tem conquistado essa confiança dia após dia.
Muito pouco tempo se passou, no entanto, para que os resultados positivos de seu plano de governo aparecessem de maneira clara e efetiva para a maioria dos brasileiros. Quando isso acontecer, não temos dúvidas
de que seus índices de popularidade refletirão o novo ambiente econômico, político e social do País gerado
pelo novo Governo.
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Além disso, não se pode ignorar que o Governo Temer ainda está sob o estigma da interinidade. Embora
haja poucas dúvidas a respeito da aprovação definitiva do impeachment de Dilma Rousseff pelo Senado, Michel Temer, até por uma questão de prudência e de senso de realidade, espera sua confirmação no cargo para
assumir plenamente o leme da Nação, com todos os ônus e os bônus que isso representa.
O que houve, até agora, foi a semeadura de um plano cujas linhas gerais estão apenas delineadas. Esse
plano pacificou os agentes econômicos, tranquilizou o País, imprimiu a esperança de que inauguraríamos um
ciclo virtuoso na política e na economia. Chegou, finalmente, a hora de transformar intenções em atos. E não
temos dúvidas de que isso será feito com muita segurança, com muita tranquilidade e determinação, com o
indispensável apoio desta Casa e do Senado Federal.
Quero, pois, saudar o Presidente Michel Temer e sua equipe de governo e reiterar minha disposição de
não medir esforços para continuar participando, sem renunciar às críticas construtivas, deste enorme esforço
político suprapartidário, feito para resgatar o Brasil, completa e definitivamente, da profunda crise em que foi
lançado pela incompetência e irresponsabilidade dos Governos anteriores.
Embasado neste esforço político de superação, o PMDB do Acre lançou a Deputada Estadual Eliane Sinhasique à Prefeitura da Capital. Neste dia 15, foi dada a largada a uma candidatura que retomou forças, reacendeu
esperanças e reafirmou a vontade de mudanças há muito sedimentada no seio da população rio–branquense.
Sem dúvida, a candidatura de Eliane Sinhasique veio dar novo folego à disputa, recuperando a disposição
de luta por um nome que representa compromisso inarredável com os anseios populares. Eliane representa
este nosso espírito peemedebista de disposição e vontade de fazer melhor.
Então, repito as suas palavras: “Vamos para cima, com coragem, esperança, determinação e força. É isso que
merece e espera o nosso País e o nosso Acre!”.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Couto. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. LUIZ COUTO (PT–PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a violência,
principalmente a violência contra a mulher, as crianças e os adolescentes, tem crescido de forma assustadora,
e muitos deles são vítimas de exploração sexual e de estupro.
É fundamental trabalhar na perspectiva de uma segurança de qualidade. No entanto, o que vimos foi o
Governo golpista tentar fazer crer que havia um grupo terrorista no Brasil, o que, na realidade, não aconteceu. Era
uma forma de mostrar que tinham feito algo. Mas a realidade nós vamos ver agora, depois dos Jogos Olímpicos.
O Deputado Chico Alencar já mostrou as mortes que aconteceram no Rio de Janeiro e os sinais de violência praticados, mesmo com todo aquele aparato. Isso mostra que precisamos, sim, fazer uma grande reforma
no sistema penitenciário brasileiro e na segurança pública, a fim de que os serviços de inteligência funcionem
de maneira plena, com estrutura e condições.
De outro lado, vemos o número de bancos que são arrombados. Assistimos a assaltos a bancos, aos
Correios e a carros–fortes. Perguntei ao Superintendente do Banco do Brasil do meu Estado por que ocorrem
tantos arrombamentos e assaltos a bancos. Ele disse que isso ocorre principalmente em ano eleitoral, o que
mostra que algo estranho está acontecendo.
É preciso que se faça uma investigação profunda, para verificar se esses agrupamentos não estão a serviço de pessoas interessadas em recursos para financiar suas candidaturas.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que seja dada a devida publicidade ao meu pronunciamento nos meios
de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – O pedido de V.Exa. está deferido, Deputado Luiz Couto.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass por 3 minutos.
O SR. BOHN GASS (PT–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil viveu
nas últimas semanas, digamos assim, a melhor das Olimpíadas já realizadas. Tivemos a participação de 206
nações nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e as competições ocorreram em paz.
Quando o Presidente Lula disputou, no Comitê Olímpico Internacional, a vaga para que o Brasil pudesse sediar o maior evento esportivo mundial, neste ano, foram oferecidas várias condições, como a cultura do
nosso povo. E nós vimos isso expresso nas solenidades de abertura e de encerramento das atividades, no dia a
dia dos Jogos, como também na diplomacia brasileira. Ressalte–se que o Brasil se apresenta, no exterior, como
um país que se afirma, tem soberania, mas não se impõe do ponto de vista de criar dificuldades diplomáticas
com outros países, como infelizmente o Governo golpista está fazendo neste momento.
A Presidenta Dilma, com toda a estrutura do Brasil, organizou–se para que os Jogos Olímpicos tivessem
o melhor dos resultados. E tivemos o melhor dos resultados, não só do ponto de vista organizativo, com a superação de dificuldades, e do ponto de vista do envolvimento das pessoas, da participação de vários países,
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enfim, da alegria que se pôde ver com os Jogos Olímpicos, mas também do ponto de vista do resultado concreto em termos de medalhas.
O Brasil criou o Bolsa Atleta, um programa para dar apoio aos atletas. Trata–se de política pública coordenada, à época, pelo Presidente Lula e pela Presidenta Dilma, com o envolvimento do Ministério do Esporte e do Exército Brasileiro. O Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio permitiram que atletas brasileiros com baixo poder
aquisitivo desenvolvessem atividades esportivas. E houve condições para isso. Vejam bem, uma atleta negra
da periferia ganhou medalha de ouro. O Brasil nunca havia conquistado o 13º lugar no quadro de medalhas
em Jogos Olímpicos, o que fez o número 13 ser muito bem lembrado.
Infelizmente, nós também tivemos uma notícia ruim. Pela primeira vez na história das Olimpíadas no
mundo, o Presidente da República do país–sede não compareceu ao evento. O Presidente interino e golpista
teve medo, receio, porque sabia que receberia uma vaia estrondosa. O mundo reconhece que há um ferimento
na democracia do Brasil, que há um golpe.
Talvez, como eu já disse em outro pronunciamento, seja uma afronta que, infelizmente, estamos sofrendo neste momento da interinidade. Por isso, queremos que isso se resolva, e está nas mãos do Senado Federal
o julgamento do impeachment da Presidente Dilma.
Mas não podemos deixar de registrar aqui o grande esforço feito por Lula, à época, para que o Brasil sediasse os Jogos Olímpicos, a organização da Presidenta Dilma para que, através dos programas de apoio aos
atletas brasileiros, nós tivéssemos o melhor de todos os resultados do ponto de vista de medalhas.
Sr. Presidente, todos nós estamos de parabéns.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Geraldo Resende, por
3 minutos.
O SR. GERALDO RESENDE (PSDB–MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
há cerca de 15 dias, estivemos, mais uma vez, no Ministério da Saúde para buscar uma solução definitiva ou
apontar uma luz no fim do túnel para a situação calamitosa em que se encontra a saúde pública de Dourados.
O Ministro Ricardo Barros, nosso colega desta Casa, Deputado Federal, que hoje conduz com muita
maestria o Ministério da Saúde, assegurou–nos, mais uma vez, que os recursos para a construção do Hospital
Regional de Dourados estarão garantidos tão logo se abra – e o Ministério vai fazê–lo brevemente – a possibilidade de inserção de um novo projeto. O projeto anterior, da época do ex–Governador André Puccinelli, já
expirou. Ou seja, o Governo do Estado, à época, não conseguiu entregar o projeto, e, logicamente, o recurso
não foi liberado.
Eu entendo que a construção do Hospital Regional de Dourados será, sem dúvida, o caminho para darmos uma resposta definitiva para a saúde pública, principalmente no que se refere à assistência hospitalar, a
fim de que esse hospital seja referência não só para Dourados, mas para toda a região da Grande Dourados,
para os Municípios da faixa da fronteira e para a região do Cone Sul.
Estou nessa luta, com a promessa do Governo Federal, através do Ministro, e com o compromisso do Governador Reinaldo Azambuja, que nos asseverou também que fará a licitação nos próximos dias. Com o projeto
arquitetônico totalmente pronto, com os projetos complementares já conclusos, espero que nós possamos dar
a resposta definitiva à questão da saúde pública em Dourados e na região.
Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas, já garantimos recursos de cerca de 7 milhões
para que nós possamos construir, colado ao Hospital Regional de Dourados, um moderno centro de diagnóstico em que cada usuário do SUS possa fazer desde o exame mais simples, como um exame de sangue ou de
urina, até uma ressonância nuclear magnética. Procura–se evitar o verdadeiro calvário a que hoje é submetido
o usuário do SUS, que não tem onde fazer os seus exames, isso quando consegue fazer uma simples consulta
nas unidades de saúde.
A meu ver, nós estamos dando uma resposta há muito tempo sonhada pela população de Dourados e
da região. Nós haveremos de nos empenhar em nosso mandato, dar toda a nossa dedicação e todo o nosso
vigor para construirmos imediatamente o Hospital Regional da Grande Dourados e, ao lado, uma central de
diagnóstico, para poder complementar a atividade do médico e dar subsídio para que as doenças sejam, de
fato, mais bem esclarecidas e as pessoas sejam tratadas adequadamente e no tempo certo. É essa a resposta
que nós queremos dar.
Certamente haveremos de ter, nos próximos dias, o edital de licitação na praça e o início da construção
do tão falado Hospital Regional da Grande Dourados.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Celso Maldaner. S.Exa.
dispõe de 1 minuto.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB–SC. Sem revisão do orador.) –
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de destacar a reunião, na manhã desta segunda–feira, em
Chapecó, Santa Catarina, com o Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística de
Chapecó – SITRAN, o Sr. Deneraci Perin.
Constavam da pauta do encontro as principais reivindicações do segmento de transportes, que iremos
debater para chegar a uma solução para o setor de transporte no nosso País. Onze federações e cinquenta e
poucos sindicatos elaboraram um documento muito importante. É preciso flexibilizar a lei trabalhista para que
haja mais competividade.
O setor de transporte está muito amarrado. Nós precisamos retomar os investimentos necessários para
reaquecer nossa economia.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação
da Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de destacar que me reuni, na manhã desta segunda–feira,
dia 22, em Chapecó, com o Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística – SITRAN,
o Sr. Deneraci Perin.
Constavam da pauta do encontro as principais reivindicações do segmento de transportes, que levarei a Brasília para buscarmos caminhos, soluções e medidas que impulsionem este importante setor da nossa
economia.
Os pontos apresentados contam com o apoio de 54 sindicatos e 11 federações e incluem questões como
o reconhecimento e o fortalecimento das negociações coletivas; o prazo prescricional de 90 dias, com limite
ao último ano de contrato; a possibilidade de discussão das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho – TST
no Supremo Tribunal Federal – STF.
O segmento também pleiteia a possibilidade de banco de horas por acordo individual; fracionamento de
férias em até 3 períodos e de compra pelo empregador de até 15 dias de férias do contratado. O documento
solicita ainda o pagamento de vale–transporte e vale–refeição em dinheiro diretamente ao trabalhador, sem
incidência tributária ou quaisquer outros encargos. Além disso, foi proposta pela entidade a arbitragem como
método de solução de conflito trabalhista, desde que ambas as partes sejam assistidas por advogado.
O objetivo das mudanças propostas é flexibilizar as amarras trabalhistas e possibilitar a retomada de investimentos necessários ao reaquecimento de nossa economia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra à Deputada Josi Nunes.
A SRA. JOSI NUNES (Bloco/PMDB–TO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
servidores desta Casa, imprensa, aqueles que nos acompanham neste momento, na última semana demos uma
largada muito importante: a corrida que definirá o futuro dos nossos Municípios. Começou o período eleitoral,
momento de decisão, avaliação e reflexão que vai até 2 de outubro.
Quero reforçar a importância das eleições municipais, tendo em vista que as pessoas trabalham, moram
e constroem suas vidas nos Municípios. É nos Municípios que as pessoas mais sentem o efeito da boa ou da
má administração. Por isso, a relevância desta eleição.
No meu Estado de Tocantins, venho participando do processo eleitoral. Tive a honra de estar presente
em 19 convenções e em 6 reuniões políticas. Busquei participar do maior número de convenções. Quando não
pude comparecer, enviei parceiros. No total, prestigiamos 40 Municípios.
Quero fazer uma observação recorrente sobre a participação das mulheres nas eleições em todos os lugares. Em Tocantins, persiste a dificuldade de encontrar mulheres candidatas.
A chamada cota eleitoral de gênero determina que cada partido ou coligação preencha o percentual
mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. No entanto, todos sabemos que isso não
garante a eleição de mulheres, tampouco resolve a desigualdade existente num espaço ainda predominantemente masculino.
As dificuldades de participar de uma campanha eleitoral são muito maiores para as mulheres do que
para os homens, o que faz com que muitas se sintam desestimuladas, desacreditadas e não queiram participar
do processo político. Aliás, muitas só entram no processo eleitoral para o cumprimento desta cota de gênero.
A Câmara dos Deputados discutiu uma reforma política que trouxe um tema importante: a reserva de
10% das vagas em todo o Legislativo nacional para as mulheres. Infelizmente, esta matéria não foi aprovada.
Estamos discutindo–a novamente numa Comissão Especial.
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É importante que esta Casa faça uma reflexão sobre este tema, manifestando uma atitude positiva. É necessário que promova mudanças, aprovando a lei de cotas e garanta não somente a candidatura, mas também
um percentual mínimo de mulheres eleitas, conforme o processo político.
Temos que mudar. Não podemos continuar apenas com essa quantidade de mulheres participando do
processo político ou colocando seu nome como candidata simplesmente ao preenchimento de cotas.
Muito obrigada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores desta Casa, senhores e senhoras, imprensa, na última
semana, demos a largada para a grande corrida que definirá o futuro dos Municípios brasileiros. Começamos
o período eleitoral, momento importante para a democracia do nosso País, momento de reflexão e de avaliação, pois é no decorrer deste período, das propostas que nos serão apresentadas, que iremos escolher nossos
prefeitos, vice–prefeitos e vereadores.
Quero reforçar a importância das eleições municipais, tendo em vista que os Municípios são nossas bases. É nas nossas cidades que nós, cidadãos e cidadãs, sentimos os reflexos diretos da boa ou da má gestão.
Por isso, a relevância de escolhermos bem nossos prefeitos e vereadores.
Como Deputada Federal, quero participar, com nossos candidatos, das campanhas em todo o Estado de
Tocantins. Tive a honra de participar de 19 convenções e de 6 reuniões políticas do norte ao sul de Tocantins.
Busquei participar do maior número de convenções que pude e aonde não consegui ir pedi aos meus parceiros que fossem me representar. Foram mais de 40 Municípios prestigiados.
Já adianto que vou continuar presente em nossos Municípios, participando diretamente de todo o processo, visitando as famílias e pedindo votos para nossos futuros prefeitos e vereadores.
Entretanto, não posso deixar de fazer uma observação no que tange à participação de mulheres neste
processo. Por onde andei, notei grande dificuldade em encontrarmos mulheres dispostas a enfrentarem a disputa eleitoral.
Nós temos candidatas! Temos boas candidatas, com grandes chances de vitória, seja no Executivo, seja
no Legislativo Municipal. Mas, infelizmente, as mulheres continuam sendo minoria.
Temos a chamada cota de gênero, que determina o percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% para
candidaturas de cada gênero. No entanto, todos sabemos que isso não garante a eleição das mulheres, tampouco resolve a desigualdade discrepante neste espaço predominantemente masculino.
As dificuldades de levar uma campanha são muito maiores para as mulheres do que para os homens,
até mesmo em virtude do próprio machismo arraigado no processo político, o que faz com que muitas delas
se sintam desestimuladas e desacreditadas, entrando na disputa apenas para cumprir a exigência das cotas de
candidatura. Infelizmente, a maioria das candidaturas femininas é apenas para preencher esta cota.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Câmara Federal discutiu recentemente a reforma política, e um
dos itens da reforma foi a cota para mulheres. A proposta era assegurar um percentual mínimo de 10% de
vagas para mulheres nas cadeiras do Senado, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da
Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras Municipais de todo o Brasil.
Este Parlamento teve a oportunidade de mudar esta realidade e de diminuir esta desigualdade, mas esta
Casa lamentavelmente rejeitou a proposta.
Dados apontados pelo último boletim da União Interparlamentar – UIP sobre a presença de mulheres
nas cadeiras das Câmaras Legislativas e Senados ao redor do mundo revelam que o Brasil ocupa a 116ª posição em uma lista de 190 países.
Estes dados só nos mostram o quanto é importante debatermos a participação das mulheres na política.
Portanto, proponho que todos nós possamos refletir sobre esta questão.
No mais, deixo aqui meu abraço, desejando boa sorte a todas as mulheres candidatas nestas eleições
em todo o Brasil.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine a transcrição deste nosso registro nos Anais desta Casa,
bem como o envio e a divulgação pelos meios de comunicação do Poder Legislativo e sua reprodução pelo
programa A Voz do Brasil.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Com a palavra o Deputado Alberto Fraga.
V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. ALBERTO FRAGA (DEM–DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tenho sido um crítico aqui
do Poder Judiciário, mas hoje quero parabenizar um juiz de Brasília que mandou suspender as derrubadas que
o Governador Rodrigo Rollemberg, de forma irresponsável e inconsequente, está promovendo no Distrito Fe-
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deral, especialmente no Altiplano Leste, onde pessoas trabalhadoras, servidores públicos, investem na construção de suas casas, de seus sonhos, e de repente o “Rollemblefe” manda passar um trator e derrubar tudo.
Eu não defendo invasão de terras, Sr. Presidente, mas, se o Estado permite a construção daquelas casas,
se cobra IPTU, se leva água e luz até lá, por que derrubá–las depois de construídas? O mais impressionante é
que me parece que quem está comandando, quem está governando Brasília é o Ministério Público, que é quem
o Governador mais atende, não sei por quê. O Governador deve ter algum rabo preso ao Ministério Público,
porque não é possível!
Quando o Ministério Público recomenda alguma posição, a própria palavra diz: é “recomendação”, não
é ordem, não, Governador! Seja um pouquinho mais corajoso, dono de seu mandato, e assuma uma posição!
Para isso V.Exa. foi eleito.
Hoje saiu liminar mandando suspender essas derrubadas irresponsáveis que vêm acontecendo. Brasília está parada. Como se não bastasse o terror que está sendo levado aos moradores do Altiplano Leste e do
Jardim Botânico, ainda temos a greve da Polícia Civil. O Governador não consegue dialogar com essa categoria, que é tão importante para a sociedade de Brasília e que precisa de uma resposta, de um posicionamento.
Mas o que é que o Governador faz? Em vez de dialogar, de conversar, ele se enclausura, fica recolhido
dentro de uma redoma, com medo do diálogo, permitindo, portanto, que a sociedade de Brasília pague um
preço muito alto.
Brasília está sem governo. Procura–se um governador, porque o que foi eleito em Brasília se acovardou
e tem deixado seu povo à mercê da bandidagem. Ele não faz nada para acabar a greve da Polícia Civil, nem o
terrorismo semeado nos condomínios, onde ele só pensa em derrubar.
Eu não sei o que está acontecendo, Deputado Bessa, Deputado Izalci, mas fico imaginando por que um
governador eleito pelo povo se comporta dessa maneira. O que o faz ficar tão preso a essas coisas?
Derrubar casas de servidor público é um absurdo. Essa marca, essa mancha jamais vai ser esquecida pelo
povo, porque há vídeos da campanha dele em que dizia que não ia derrubar essas casas, que ia regularizá–las.
Ao contrário, ele mandou tratores para derrubá–las, para acabar com o sonho de centenas de pessoas que vivem ali, no seu dia a dia, com seus familiares. É lamentável!
Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Deferido.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Izalci.
O SR. IZALCI (PSDB–DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu quero reforçar o que disse o Deputado Fraga, porque o que está acontecendo no Distrito Federal é algo inexplicável:
nada funciona.
Essa questão do fechamento dos restaurantes comunitários, Deputado Fraga, é muito séria. Na Estrutural,
local onde há pessoas carentes, em média, 1.800 pessoas almoçam nesses restaurantes por dia. Sem nenhum
comunicado prévio, a comunidade ficou sabendo praticamente no dia do fechamento que as atividades desses restaurantes seriam suspensas e que começaria um novo processo de licitação.
Ninguém mais acredita nesse Governo, porque aqueles que lhe prestam serviços não recebem – são dívidas e dívidas. Os empresários estão indo embora do Distrito Federal, porque também não há competência
tributária. Empresas hoje pagam aqui, já com o aumento praticado por esse Governo, 18% de alíquota de ICMS,
enquanto em Goiás pagam 3,5%.
Ora, nenhuma empresa hoje tem uma margem de lucro como essa! Nós estamos perdendo muitas empresas, sem considerar a crise. Já são mais de 7 mil empresas fechadas este ano. Grandes contribuintes também
estão investindo fora de Brasília pela falta de sensibilidade e de conhecimento do Governo.
Há ainda essa questão da guerra fiscal. Em Brasília é diferente. O Ministério Público atua diretamente,
prejudicando–nos, porque qualquer incentivo fiscal que nos é concedido, imediatamente o órgão entra com
uma ação. O Governo não tem sensibilidade para chamar o Ministério Público e conversar, a fim de que ele entre com ação contra os outros Estados também, e não apenas contra o Distrito Federal, que acaba perdendo
investimentos. Nós já perdemos mais de 1 bilhão de reais em receita própria de impostos por causa da evasão.
Na área da educação, começou hoje a greve dos professores. As aulas já estavam suspensas em função
do não pagamento dos serviços prestados pelas empresas terceirizadas. Portanto, as escolas não tinham as
mínimas condições de funcionamento em função da falta de limpeza.
Na saúde, nem se fala, pessoas morrem todos os dias. Mesmo com decisões judiciais em ações da Defensoria Pública, o Governo não as atende mais.
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E temos a segurança pública comprometida, a Polícia Civil já paralisada. Todos entregaram os cargos. A
Polícia Militar está descontente, porque também não aceita esse tratamento diferenciado. E, como disse, há
agora o problema da educação.
O Governo poderia resolver essa questão da segurança, e não consegue resolver. E, como não tem nada
para fazer, porque não consegue fazer, fica derrubando todos esses condomínios. Todo o mundo está apavorado com as ações do Governo. Graças a Deus, hoje, o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar para suspender essas demolições, até que o Governo faça aquilo que foi acertado. O Governo assinou um documento, um
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, comprometendo–se, em 6 meses, a resolver a questão das licenças.
E até hoje o próprio GDF não agiu, não atuou, não resolver essa questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Paulo Foletto, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PSB.
O SR. PAULO FOLETTO (PSB–ES. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, população brasileira, ocupo este espaço para tratar de um tema de suma importância, seja para o empresariado brasileiro, seja para cada um dos cidadãos que pagam seus impostos e querem ver, como retorno,
os frutos dos seus esforços na melhoria da saúde, educação, esporte, lazer, nas mais diversas áreas que carecem de investimentos.
Refiro–me ao sistema tributário brasileiro, que há tempos anda fadigado.
Os inúmeros programas de refinanciamento de dívidas tributárias dos três entes da Federação não dão
conta de resolver esta guerra injusta travada, de um lado, pelo poder avassalador do Estado em arrecadar cada
vez mais impostos e, de outro, pelas empresas, que precisam criar estratégias para manter seus empregados,
lucro e gastos fixos.
Estudos recentes mostram que o Brasil dispõe do mais alto custo para o cumprimento de obrigações
acessórias, obrigações que se relacionam ao número de tributos existentes e ao alto grau de complexidade
do sistema tributário.
Pesquisas indicam que o número de horas empreendidas pelas empresas para cumprirem com as obrigações acessórias gira em torno de 2.600 horas ao ano, quando a média mundial é de aproximadamente 261
horas, 10% do que gastamos. De forma ainda mais clara, todas as informações mostram que o Custo Brasil é
muito alto.
Para termos uma ideia da necessidade de simplificarmos nosso sistema tributário, a revista Exame que
chegou às bancas neste fim de semana traz reportagem sobre as dívidas tributárias das empresas com União,
Estados e Municípios. Do valor total de dívidas – prestem bem atenção! –, 4 trilhões e 760 bilhões de reais, a
União detém 1 trilhão e 580 bilhões de reais de créditos com o setor privado. Os Estados e Municípios são credores de 1 trilhão e 400 bilhões de reais de dívidas de empresas estabelecidas em seus territórios. Em discussão
na Justiça, nós temos 1 trilhão de reais e, em discussão na Receita Federal, 780 bilhões de reais.
O grande ponto da reportagem é a apresentação de uma nova proposta tributária sugerida pelo Centro
de Cidadania Fiscal, que tem como objetivo contribuir para a simplificação do sistema tributário brasileiro e
para o aprimoramento do modelo de gestão fiscal do País. A proposta envolve a redução gradativa de alíquotas dos tributos federais PIS e COFINS, do estadual ICMS e do municipal ISS, ao longo de 12 anos, até a completa extinção.
O PIS/COFINS, o ICMS e o ISS, somados, resultam numa alíquota de 37,5%, Deputado Geraldo Resende,
uma das mais altas do mundo, como todos sabemos. Pela proposta, o PIS e a COFINS seriam substituídos pela
Contribuição Geral sobre o Consumo – CGC e o ICMS e o ISS seriam substituídos pelo Imposto Geral sobre o
Consumo – IGC. Na substituição, a soma das novas alíquotas resultaria entre 25% e 27%. Nosso companheiro
Deputado Alfredo Kaefer defende esta proposta nesta Casa e está precisando de aliados para levarmos adiante, por meio do PLP 181/15 e do PL 3.337/15, que normatiza o PLP.
Ainda de acordo com a reportagem, a proposta de novo modelo trará um ganho de 630 bilhões de reais
para a economia brasileira. Este é o impacto potencial no PIB brasileiro ao longo de 12 anos. O ganho seria resultado do aumento de eficiência nas empresas com a redução do custo e do tempo gasto para pagar impostos
e com a diminuição de disputas tributárias na Justiça, o que liberaria recursos para investimentos.
É válido ressaltar que a proposta de renegociação das dívidas dos Estados, que tramita na Casa e cujos
destaques teremos que votar hoje, não trata de crédito tributário dos entes com as empresas, mas, sim, de
dívidas dos Estados e Municípios com a União, relaciona–se com a saúde financeira desses entes. Quando falamos no sistema tributário, não podemos deixar de destacar a gestão pública nas três esferas da Federação.
Portanto, colegas Parlamentares, o momento nos exige uma ação rápida, exige que tornemos os processos públicos mais simples e que nos inspiremos em sistemas tributários efetivos, eficazes e com baixos custos.
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Do contrário, continuaremos nesta guerra constante e inglória, em que o Estado brasileiro busca caminhos
para aumentar seus meios de fiscalização e arrecadação tributária.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, eu fiz esta abordagem para que possamos entrar na discussão nesta
Casa com mais intensidade. Isso, por si só, não resolve, até porque a reportagem fala muito em imposto sobre
consumo, e nós temos outros exercícios a serem feitos aqui: recuperação do dinheiro que está no exterior, imposto sobre grandes fortunas e mais eficiência com o que já é cobrado.
Sem dúvida nenhuma, Deputado Simão Sessim, se não abordarmos este tema, não sairemos do redemoinho em que colocamos o cidadão brasileiro, as empresas brasileiras e praticamente a Nação em insolvência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo este espaço para tratar de um tema de suma importância,
seja para o empresariado brasileiro, seja para cada um dos cidadãos que pagam seus impostos e querem ver
os frutos desses esforços, como retorno, em melhorias na saúde, educação, esporte, lazer, nas mais diversas
áreas que carecem de investimentos. Trata–se do sistema tributário brasileiro, que há tempos anda fadigado.
Os inúmeros programas de refinanciamento de dívidas tributárias dos três entes da Federação não dão
conta de resolver esta guerra injusta travada, de um lado, pelo poder avassalador do Estado em arrecadar cada
vez mais impostos; de outro, as empresas que precisam criar estratégias para manter seus empregados, lucro
e gastos fixos.
Estudos recentes mostram que o Brasil dispõe do mais alto custo para o cumprimento de obrigações
acessórias, obrigações que se relacionam ao número de tributos existentes e ao alto grau de complexidade
do sistema tributário.
As mesmas pesquisas indicam que o número de horas empreendidas pelas empresas para cumprirem
com essas obrigações acessórias gira em torno de 2.600 horas ao ano, quando a média mundial é de aproximadamente 261 horas. De forma ainda mais clara, todas as informações mostram que o Custo Brasil é muito alto.
Para termos ideia da necessidade de simplificarmos nosso sistema tributário, a revista Exame trouxe, na
edição desta semana, reportagem sobre as dívidas tributárias das empresas com a União, Estados e Municípios.
Do valor total de dívidas – 4 trilhões e 760 milhões –, a União detém 1 trilhão e 580 milhões de créditos com o
setor privado. Os Estados e Municípios são credores de 1 trilhão e 400 milhões de dívidas de empresas estabelecidas em seus respectivos territórios. Em discussão na Justiça, encontra–se 1 trilhão de reais e, em discussão
na Receita Federal, 780 milhões de reais.
O grande ponto da reportagem é a apresentação de uma nova proposta tributária sugerida pelo Centro
de Cidadania Fiscal – CCiF, que tem como objetivo contribuir para a simplificação do sistema tributário brasileiro e para o aprimoramento do modelo de gestão fiscal do País.
A proposta envolve a redução gradativa das alíquotas dos tributos federais PIS e COFINS; do estadual
ICMS; e do municipal ISS, ao longo de 12 anos até a completa extinção.
O PIS/COFINS, ICMS e ISS, somados, resultam em uma alíquota de 37,5%. Pela proposta, o PIS/COFINS
seria substituído pela Contribuição Geral sobre o Consumo – CGC e o ICMS e ISS seriam substituídos pelo Imposto Geral sobre o Consumo – IGC. Na substituição, a soma das novas alíquotas resultaria entre 25% e 27%.
Ainda de acordo com a reportagem, a proposta de um novo modelo trará um ganho de 630 bilhões de
reais para a economia brasileira. Este é o impacto potencial no PIB brasileiro ao longo de 12 anos. O ganho
seria resultado do aumento de eficiência nas empresas com a redução do custo e do tempo gasto para pagar
impostos e com a diminuição de disputas tributárias na Justiça, o que liberaria recursos para investimentos.
É válido ressaltar, ainda, a proposta de renegociação das dívidas dos Estados, que tramita nesta Casa.
Não se trata de créditos tributários dos entes com as empresas, mas, sim, de dívidas dos Estados e Municípios
com a União. Relaciona–se com a saúde financeira desses entes. Quando falamos em sistema tributário, não
podemos deixar de destacar a gestão pública nas três esferas da Federação.
Se, por um lado, precisamos encontrar formas de arrecadar impostos de maneira mais eficiente, de outro, precisamos nos preocupar, e muito, em como os gestores públicos executam seus orçamentos. O Governo
não conseguiu aprovar o texto como deveria. Tivemos que abrir mão de um ajuste mais firme para que o texto
fosse votado. Mas não podemos deixar de perseguir o objetivo maior, que é uma gestão pública mais eficiente.
Portanto, caros colegas Parlamentares, o momento nos exige uma ação rápida, exige que tornemos os
processos públicos mais simples, exige que nos inspiremos em sistemas tributários efetivos, eficazes e com
baixos custos. Do contrário, continuaremos nesta guerra constante e inglória, em que o Estado brasileiro busca
caminhos para aumentar seus meios de fiscalização e arrecadação tributária.
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O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Simão Sessim. S.Exa.
dispõe de 3 minutos.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP–RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Deus
quis que eu tivesse vida o suficiente para testemunhar as grandes conquistas no memorável e inesquecível
evento da Olimpíada de 2016, realizado de forma magistral e encantadora na maravilhosa cidade do Rio de
Janeiro, no meu País.
Confesso: foram muitas emoções. Embora não tenha atingido a meta de ficar entre os 10 melhores do
mundo, o Brasil, com seus 465 atletas, teve posição de destaque, conquistando a 13ª colocação no ranking geral das Nações, com 19 medalhas – 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze –, sua melhor performance nos Jogos
Olímpicos dos quais participou até agora, ficando à frente de países como Espanha, Cuba, Canadá e Argentina.
Afinal, o Brasil conquistou seu maior número de medalhas de ouro, superando as 5 de Atenas, em 2004,
e a maior quantidade de medalhas, já que o nosso recorde anterior era de 17 conquistas, em Londres, em 2012.
Tivemos a grandeza olímpica de Rafaela da Silva, Diego Hypólito, Arthur Zanetti, Thiago Braz, Felipe Almeida, Arthur Mariano, Mayra Aguiar, Erlon Souza, Poliana Okimoto e Isaquias, este último com três pódios.
Mas o verdadeiro teste de resistência para o meu frágil coração fora aferido nos 2 últimos dias das competições, diante das exibições esplendorosas do nosso futebol e vôlei. A conquista da medalha de ouro no
futebol, principalmente por ter sido sobre a Alemanha, com certeza, lavou a alma dos brasileiros, ainda engasgados que estávamos com o fatídico 7 a 1 na Copa do Mundo. Como bem frisou o técnico Rogério Micale, que
acaba de entrar para a história do futebol brasileiro, é o resgate da nossa autoestima.
O povo brasileiro está, portanto, de parabéns, porque superou os desafios e reverteu todas as expectativas, levando a imprensa internacional a mudar o tom da cobertura e se curvar diante do Brasil, passando das
previsões alarmistas ao reconhecimento do sucesso dos Jogos da Rio 2016, que simplesmente encantaram o
mundo inteiro.
Fomos, na verdade, excelentes anfitriões, responsáveis pela execução de um espetáculo belo e seguro,
a exemplo do que ocorreu aqui em três outros eventos internacionais recentes, de grande vulto, a Jornada
Mundial da Juventude e a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014. O Brasil mostrou
ao mundo inteiro que, além de ser um país deslumbrantemente encantador e seguro, tem um povo hospitaleiro, simpático e amável.
Como não podia deixar de ser, o encerramento da Olimpíada foi uma festa maravilhosa de confraternização, embalada pela cadência dos carnavais e do samba carioca, que também tanto encanta o mundo.
Mais uma vez, parabéns ao Presidente do Comitê Olímpico Internacional, Sr. Thomas Bach, pelo belo
trabalho baseado nos valores olímpicos; ao Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, nosso estimado amigo
Carlos Arthur Nuzman; de modo especial, ao Prefeito Eduardo Paes, pelos desafios vencidos, o que tornou a
cidade mais encantadora; e a todos os atletas e voluntários que fizeram dos Jogos Olímpicos de 2016, no Brasil,
um dos momentos mais impactantes e prazerosos para o mundo inteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Delegado Edson Moreira, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Laerte Bessa, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Concedo a palavra ao meu amigo Deputado Augusto Carvalho por
1 minuto.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (SD–DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria registrar que,
na tarde de hoje, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concedeu liminar em ação impetrada pela Associação dos Moradores do Condomínio Estância Quintas da Alvorada pela qual o Governo do Distrito Federal está
impedido de continuar com as derrubadas que têm causado desespero e pânico entre centenas de famílias
que estão ali sujeitas à sanha de uma fiscalização que não tem qualquer sentimento.
Não se percebe que, se a terra é pública, se há questionamento de natureza de propriedade, o Governo
foi incapaz de fiscalizar para impedir o assentamento do primeiro tijolo. Depois de construídas essas casas, o
Governo e o Ministério Público exigiram o sangue. Alguns promotores têm uma visão absolutamente inflexível
dessa questão social, como se todo o mundo fosse grileiro, irresponsável e comprador de má–fé.
Portanto, Sr. Presidente, eu queria me congratular com a Justiça do Distrito Federal. Espero que ela suste
a ação e acabe com o clima de desespero e pânico desencadeado com a operação de derrubadas procedida
pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Concedo a palavra ao Deputado João Castelo. S.Exa. dispõe de 1
minuto.
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O SR. JOÃO CASTELO (PSDB–MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar, nesta oportunidade, o falecimento no último dia 14, em São Luís, do meu amigo Jomar Morais, grande maranhense que
por várias vezes foi Presidente da Academia Maranhense de Letras.
Jomar Morais, pessoa de alto nível, extremamente respeitada e querida, publicou vários livros. Realmente, fica uma lacuna na área cultural.
Nosso abraço a toda a família e a todos aqueles que infelizmente perderam esse grande maranhense.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que aceite como lido o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – V.Exa. será atendido, Deputado João Castelo.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para referenciar um dos mais destacados maranhenses do nosso tempo, falecido no domingo 14 deste mês, na cidade de São Luís, meu grande amigo Jomar
Morais, que, além de escritor, era bacharel em Direito, professor universitário, ensaísta, crítico literário, historiador de mão cheia da nossa literatura e membro da Academia Maranhense de Letras, entidade que presidiu
por mais de 2 décadas, com incomparável saber.
Jomar Morais parte, deixando uma imensa lacuna cultural no Estado do Maranhão e um vazio afetivo
impreenchível entre aqueles que, como eu, tiveram o privilégio de desfrutar da sua amizade, de admirar suas
lições de vida e de instruir–se com seus ensinamentos.
Era filho da histórica cidade de Guimarães, localizada no litoral da Baixada Maranhense, mas sua paixão
pela Capital São Luís fê–lo um dos mais eminentes ludovicences da atualidade. Foi ali que, desde cedo, pôde
preparar–se para enfrentar os desafios da vida, alimentar sua insaciável sede de conhecimento e alargar, como
poucos, a arte de compreender e de respeitar seus semelhantes, reverenciando o sentido da vida.
Foi justamente a curiosidade inata de um espírito universalista que o levou a enveredar por diversas experiências profissionais, dentro da sua atribulada existência, conhecendo a vida militar, a burocracia pública,
a cultura maranhense, a comunicação social, a propaganda e a publicidade, a imprensa oficial, a previdência
pública, a auditoria pública, a advocacia universitária, o direito público e empresarial, além de ter sido merecedor de inúmeras comendas e medalhas, tais como a de Santos Dumont, Machado de Assis, Padre Antonio
Vieira, João Lisboa, o quarto centenário de São Luís, entre outras tantas.
Contudo, foi no âmbito da literatura que ele efetivamente ajudou a enriquecer o patrimônio cultural
maranhense, produzindo obras como Guia de São Luís, O Físico e o Sítio, Graça Aranha, Vida e Obra de Antônio
Lobo, entre outros títulos que revelam sua devotada paixão pela cidade que o acolheu e que serviu de plataforma para seus voos em direção à vida, à formação sociocultural e ao vasto conhecimento que soube armazenar, com rara maestria.
Sr. Presidente, em nome de tão expressiva perda para o Estado do Maranhão, rogo a Deus que reconforte
seus familiares e amigos, num momento tão doloroso quanto este, e que o acolha no espaço reservado aos justos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Concedo a palavra ao Deputado Miro Teixeira, por 3 minutos.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Rede–RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos
assistiram às Olímpiadas do Rio de Janeiro e viram como as coisas deram certo, como tudo aconteceu no seu
devido momento, com o brilho que todos esperavam, do que muitos duvidavam lá atrás.
É claro que não é um mérito exclusivo da cidade do Rio de Janeiro. É claro que houve ali a participação
do Comitê Olímpico Internacional, houve ali a participação do Governo Lula, do Governo Dilma, do Governo
Michel e, também, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Houve uma convergência de forças governamentais e das entidades esportivas internacionais.
Houve a expectativa da ausência de alguns atletas, traçada no começo, junto com boatos sobre riscos
para todos os atletas. Eram situações que tinham um fundo de verdade, tanto que a Força Nacional e as Forças Armadas se deslocaram para o Rio de Janeiro. Mas houve também uma presença forte da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro e a ação da Polícia Civil, que foi brilhante ao desfazer aquela farsa do assalto a um
nadador norte–americano.
Tudo deu certo. Tudo deu absolutamente certo. Os espaços foram ocupados pela população. No porto
da nova Praça Mauá, houve dia em que estiveram presentes 1 milhão de pessoas, sem nenhum incidente, sem
nenhum problema.
Acabaram esses momentos, acabaram as Olimpíadas. Vêm aí as Paraolimpíadas. É preciso que todas as
autoridades brasileiras percebam que, quando se movem, conseguem fazer algo muito bom. A segurança, no
Estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, é um problema muito grave. Antes das Olimpíadas, quan-
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do víamos esse anúncio de que haveria uma mobilização por uma segurança maior, nós nos perguntávamos: “E
depois? E depois?” Agora existe nesse perímetro das Olimpíadas um bom resultado; fora desse perímetro, não!
Vem a pergunta: e agora o que fazer? Nós temos sugestões. Achamos que a polícia tem que ser prestigiada. É preciso mais investimento em equipamentos. É preciso que mecanismos outros que levam à segurança,
como a iluminação pública, sejam desenvolvidos. É preciso que toda a população tenha, permanentemente, a
sensação que teve a população que vive dentro desse perímetro olímpico por esses dias.
Esse é o desejo que eu aqui deixo, cumprimentando todas as forças policiais, os funcionários e os servidores do Estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro, tanto policiais civis e militares quanto servidores civis.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Concedo a palavra ao Deputado Delegado Edson Moreira. S.Exa.
dispõe de 3 minutos.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR–MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ladrões explodiram caixas eletrônicos no Município de Dionísio, que possui algo em torno de 12 mil
habitantes. Para chegar ao Município, há que se passar por São Domingos do Prata ou por estradas vicinais de
poeira. O Prefeito clama, com toda a razão, das autoridades segurança.
Sr. Presidente, estou falando de Dionísio, nossa cidade, e da pequena Tenente Lúcio, no nosso Estado de
Minas Gerais, próxima a Ipatinga, onde os criminosos estão explodindo caixas eletrônicos e causando terror
em toda a cidade. Onde vamos parar?
Esses crimes em que se utilizam explosivos realmente têm de ser caracterizados como crimes de terrorismo, porque causam terror na população e em todas as cidades circunvizinhas, no caso, Dionísio. Precisamos
bater nesta tecla.
Sr. Presidente, V.Exa. é um homem da área de segurança, atuou no sequestro da filha de um presidiário
que recentemente mandou reformar uma cela. Nós precisamos trabalhar para mudar a legislação, porque a
violência está campeando e mandando no nosso País. A população está assustada e temerosa. Pessoas que
moram em residências próximas a empresas que fazem segurança bancária, como a BRINX, pedem que se retirem essas empresas das áreas residenciais. Do contrário, elas vão se mudar.
Estas pessoas estão colocando suas casas e apartamentos à venda, por causa do terror que as explosões
de caixas eletrônicos têm causado, além dos tiros disparados pelos criminosos. Para afastarem a polícia, os criminosos ficam atirando a esmo. Houve um caso em que atiraram num apartamento vizinho a uma empresa
de segurança em Santo André, no ABC Paulista: os tiros atingiram a casa, chegaram ao quarto de uma criança.
Sr. Presidente, precisamos mudar a atual legislação, urgentemente.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Com a palavra o Deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
O SR. HELDER SALOMÃO (PT–ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados presentes, população brasileira que nos acompanha, especialmente a população do Espírito Santo e a da cidade de
Cariacica, que me recebeu há 41 anos – eu nasci em Colatina, no Distrito que é hoje o Município de Governador Lindenberg, porque foi emancipado –, quero falar diretamente para a população de Cariacica. E por que
quero falar diretamente a essa população? Porque há mais de 4 décadas a população cariaciquense luta pela
construção do hospital geral da cidade. Foram muitas lutas, envolvendo as igrejas, os movimentos sociais, administrações municipais e Governos Estaduais, mas, infelizmente, essa luta, que vem de muitas décadas, somente agora será transformada em realidade.
Felizmente, agora, neste ano de 2016, teremos o início das obras do Hospital Geral de Cariacica, que
atenderá a todos os Municípios do Espírito Santo e será o mais moderno hospital do Estado. Essa é uma vitória
de muita gente. O Governador do Estado, Paulo Hartung, anunciou o início das obras para o ano de 2016, possivelmente ainda no mês de novembro. É uma obra que vai trazer muitas melhorias para a cidade de Cariacica
e para todas as cidades capixabas que precisam de melhor atendimento na área de saúde.
Eu não poderia deixar de registrar nesta Casa essa grande conquista do povo capixaba e do povo cariaciquense. Fui Prefeito durante 8 anos e trabalhei para que isso se tornasse realidade. Agora, na condição
de Deputado, tive oportunidade de apresentar uma emenda individual de 1 milhão de reais que vai se juntar
aos recursos para construir o hospital geral. Uma emenda de 12 milhões apresentada pela bancada capixaba
também será destinada à construção do hospital geral na nossa cidade. É uma conquista, é a transformação
de um sonho em realidade para melhorar a saúde do nosso povo, em especial a saúde do povo de Cariacica.
Sr. Presidente, peço que o meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos meios
de comunicação desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – O.k., Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Tem a palavra o Deputado Angelim, do PT do Acre.
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O SR. ANGELIM (PT–AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, retornei hoje de
madrugada a Brasília, depois de uma visita de 3 dias a uma das regiões mais lindas do Brasil, a região do Juruá.
A cada dia aprendo mais, conversando com as pessoas simples da cidade e do campo – professores, merendeiras, produtores rurais, pescadores, aposentados, jovens, idosos. Percebo, a cada encontro coletivo ou conversa reservada, um misto de decepção com o que ocorre hoje no País e principalmente com o comportamento
dos políticos. Porém identifico também fios de esperança de que é possível mudar, fazer diferente, reconstruir
pontes, trilhar novos caminhos, enxergar além da curva.
É perceptível que o jeito tradicional de se fazer política do coronelismo, que ainda persiste em alguns
lugares, das promessas nunca cumpridas, do discurso inflamado e panfletário, das falas vazias de conteúdo,
porque não são verdadeiras, tudo isso cansa, desaponta e afasta cada vez mais as pessoas da política.
Essas pessoas não querem festas, olhares passageiros, contatos distantes pela frieza e superficialidade
na abordagem. Elas estão necessitadas. Por isso buscam o diálogo franco, a conversa amiga, o olhar calmo dos
que não têm pressa; as palavras que expressam a verdade e que, às vezes, machucam, mas ensinam; o diálogo;
e, principalmente, que tudo isso venha permeado de sentimento, de amor, de simplicidade e de disposição
para se caminhar junto, tecer novos e diferentes compromissos, contato direto e verdadeiro, olhar atento e
cumplicidade com as mudanças.
Sou grato pelos ensinamentos que essas pessoas simples me oportunizaram em Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.
Um abraço àquelas pessoas de Guarani, dos ramais dos varadouros, dos ribeirinhos, com aquela conversa olho no olho, com aquela vontade de mudar e de transformar o Brasil num país mais inclusivo e mais
verdadeiro, de acreditar nas promessas dos políticos, não as eleitoreiras, mas nas promessas das mudanças de
que a sociedade tanto necessita.
Queria agradecer a conversa muito longa e sempre produtiva com a Dra. Carla e o Josivaldo, de Cruzeiro
do Sul; com o Isaac e a Ângela, de Mâncio Lima; e com o Márcio, de Rodrigues Alves.
E a todo povo de Juruá o meu abraço.
Também em Rio Branco, na quinta–feira à noite, numa grande festa, milhares de professores, com toda
a área da educação da capital, reuniram–se com o Prefeito Marcus Alexandre, para prestação de contas e um
abraço no Prefeito que é exemplo para o Brasil e para o Acre.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Concedo a palavra ao Deputado Ságuas Moraes, por 3 minutos.
O SR. SÁGUAS MORAES (PT–MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu venho aqui para dizer que
estive, neste final de semana, no Município de Castanheira, no Estado de Mato Grosso, para inaugurar uma
ponte de concreto armado de 75 metros no Assentamento Vale do Seringal.
Essa ponte foi uma iniciativa da Prefeita, que decretou estado de calamidade naquele assentamento, no
Município de Castanheira. Metade dos assentados está do outro lado do Rio Vermelho e a outra metade está
do lado de cá. E essa ponte já rodou por três enchentes, ao longo dos 15 anos de existência do assentamento.
A atual Prefeita de Castanheira, Mabel, que vai concorrer à reeleição, decretou estado de emergência, o
Deputado Valtenir Pereira ajudou a montar o processo, e, no final do ano, conseguimos ajudar a liberar mais de
5 milhões de reais para a construção de três pontes de concreto armado, duas no assentamento e outra numa
estrada vicinal. Nesta semana, na sexta–feira, inauguramos a primeira dessas pontes.
Eu também quero falar neste momento sobre o sucesso das Olimpíadas. Vimos ontem, no encerramento
do evento, a mídia, de forma unânime, elogiando as Olimpíadas. Mas, em nenhum momento, sequer foi citado
que foi o Presidente Lula que conseguiu trazer as Olimpíadas para o Brasil, entendendo que as Olimpíadas dariam visibilidade mundial ao Brasil, que seriam um momento de congregação de muitas culturas, pois mais de
200 países compareceram no Rio. Então, o Presidente Lula tinha essa visão. Assim como trouxe a Copa, trouxe
as Olimpíadas.
A Presidenta Dilma Rousseff preparou as Olimpíadas em parceria com o Governador do Estado do Rio
de Janeiro e o Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e nós tivemos essa festa maravilhosa, apesar das muitas
críticas da grande mídia durante muito tempo, até as vésperas do evento. Felizmente reconheceram o sucesso
das Olimpíadas. Só não reconheceram que o Presidente Lula foi o grande responsável por elas e que a Presidenta Dilma foi quem as organizou.
Quero também destacar outro fato importante: o programa Bolsa Atleta, criado em 2004 e iniciado em
2005 pelo Presidente Lula, com novecentos e poucos atletas e um custo de 10 milhões de reais, hoje soma 45
mil atletas. Já foram pagos, Deputado Luiz Couto, 600 milhões de reais ao longo desses 11 anos do Bolsa Atleta. Então, quero louvar essa iniciativa do Presidente Lula e a manutenção do programa pela Presidenta Dilma.
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Nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, o Brasil ficou na 52ª posição no quadro de medalhas, e, nas Olimpíadas de 2016, ficou na 13ª posição. Todos os medalhistas são beneficiários do programa, e nós sabemos que
o atleta de alto rendimento não tem como exercer outra atividade. Portanto, nós temos que manter o Bolsa
Atleta, para garantir que os nossos jovens possam praticar e difundir o esporte em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Concedo a palavra ao Deputado Laudivio Carvalho, por 1 minuto.
O SR. LAUDIVIO CARVALHO (SD–MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
apenas quero registrar que, de terça–feira a domingo da semana passada, eu percorri 13 cidades do norte do
Estado de Minas Gerais, cidades da região onde nasci e fui criado. Passei pelas principais rodovias federais do
meu Estado e não vi, Sr. Presidente, uma única viatura da Polícia Rodoviária Federal.
Isso é muito preocupante, porque nós temos a maior malha rodoviária do País, temos o segundo maior
entroncamento rodoviário, que está localizado em Montes Claros, no norte de Minas, e não há, Sr. Presidente,
sequer uma viatura patrulhando esses trechos. Isso é um convite ao crime, é um convite ao bandido para assaltar, para explodir caixas eletrônicos e fugir sem ser incomodado pela lei.
A Polícia Rodoviária Federal precisa explicar–se.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Com a palavra o Deputado Tenente Lúcio.
O SR. TENENTE LÚCIO (PSB–MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar
todos os Deputados e Deputadas, todo o povo brasileiro e dizer que eu fiquei muito feliz com o resultado das
Olimpíadas 2016, em que o Brasil teve a melhor colocação até hoje. Todos nós ficamos muito orgulhosos com
as nossas Seleções.
Voltando agora ao caráter eleitoral, eu quero aqui me solidarizar com todos os nossos candidatos a Prefeito e a Vereador por todo o Brasil, mais precisamente com os nossos candidatos de Minas Gerais. Eles estão
sendo verdadeiras cobaias nestas eleições, e a culpa é desta Casa.
Nós votamos uma minirreforma política, e agora os candidatos a Prefeito e a Vereador estão sentindo
na pele o que nós fizemos nesta Casa. Chegou a hora de refletirmos. Precisamos mudar, precisamos fazer uma
verdadeira reforma política em nosso País. As dificuldades por que estão passando agora os candidatos tanto
a Prefeito como a Vereador são muito grandes. Mas eu quero dar aqui uma palavra de otimismo a V.Exas.: com
criatividade, com muito entusiasmo, andando de rua em rua, de casa em casa, de comércio em comércio, estamos pedindo votos. A campanha por si vai se tornar barata. A população também precisa ser educada de
forma a não explorar, a não querer explorar, esses candidatos.
Nós sabemos discernir muito bem e separar o joio do trigo. Havia aqueles candidatos que tinham o costume de comprar voto e aquela parcela da população que tinha o costume de vender o seu voto – nós não
sabemos qual é pior –, mas agora chegou um novo tempo: mostrar que quem é bom tem que ganhar. E, se a
população quer ter bons políticos, bons administradores, bons gestores sem chicote na mão, que saibam votar.
Chegou a oportunidade. Felicidades a todos!
Estou indo às minhas bases, trabalhando e procurando ajudar ao máximo todos os nossos candidatos
em todas as nossas mais de 100 cidades, em especial – eu não falei da outra vez, e uma pessoa de que eu gosto tanto e que aprendi a admirar me fez essa reclamação – a minha querida Ipiaçu, que foi a única de que eu
não falei o nome da outra vez.
Então, para você, um grande abraço. Você é muito especial para mim!
O SR. LAUDIVIO CARVALHO – Sr. Presidente, peço a palavra por um instante.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Sim, Deputado Laudivio. V.Exa. tem a palavra para complementar a
sua fala.
O SR. LAUDIVIO CARVALHO (SD–MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas pedir que o meu discurso feito neste plenário hoje seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e
no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Tem a palavra o Deputado Hildo Rocha.
O SR. HILDO ROCHA (Bloco/PMDB–MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Laerte Bessa,
eu gostaria de registrar a presença nesta Casa de um dos melhores Prefeitos do Brasil, o Prefeito da cidade de
Estreito, Cícero Neco, mais conhecido como Cicin, que veio a Brasília para algumas audiências com Ministros.
Teremos agora uma audiência com o Ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário, quando lhe
apresentaremos algumas ideias.
E, ao falar do Cícero, o Cicin, eu gostaria de registrar que ele foi o primeiro Prefeito a implantar uma universidade municipal no Estado do Maranhão. Ele tem feito um grande trabalho. A cidade era horrível e agora
é uma das mais bonitas do Nordeste brasileiro. É a primeira cidade do Maranhão e, para quem vai de Brasília,
é o portal de chegada ao Maranhão e à Amazônia Legal.
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Registro com muita alegria e satisfação a presença do Prefeito Cicin entre nós. E gostaria que este registro fosse divulgado no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio, por 1 minuto.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB–MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares,
venho a esta tribuna trazer um apelo, e não só um apelo, mas também uma cobrança firme ao Governador
Fernando Pimentel, de Minas Gerais.
O Governador de Minas iniciou seu mandato prometendo atenção especial aos profissionais da educação. Mas, no ano passado, houve uma greve porque as promessas feitas aos servidores da área administrativa
de todas as superintendências de ensino e aos profissionais administrativos da educação não eram cumpridas.
Foi feito um acordo, só que S.Exa. não cumpriu nada! E esses servidores estão em via de entrar novamente em
greve, o que prejudica alunos, professores, enfim, toda a educação. Na verdade, o Governador não cumpriu
sua promessa nem com os professores, nem com os profissionais administrativos. Os servidores das superintendências foram extremamente penalizados, porque no ano passado acreditaram mais uma vez na palavra
do Sr. Governador, mas estão chegando à conclusão de que a palavra de Pimentel não vale absolutamente
nada. Ele fez um acordo, não cumpriu sequer uma vírgula e agora está inclusive ameaçando esses servidores,
porque quer que eles reponham os dias parados.
Sr. Governador, leve a sério os compromissos com o povo mineiro. Trate os servidores da educação com
respeito, com dignidade e cumpra o acordo que foi feito. Não queremos ver a educação parando novamente,
porque isso traz prejuízo aos alunos, a todos, e será sua responsabilidade se vier a ocorrer.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Concedo a palavra ao Deputado Altineu Côrtes, do PMDB do Rio de
Janeiro.
O SR. ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB–RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar,
quero dizer que V.Exa. está muito bem nessa cadeira.
Sr. Presidente, eu quero aqui fazer um registro, com muita alegria, somando–me a outros colegas Deputados que já fizeram aqui pronunciamentos sobre o sucesso das Olimpíadas.
Eu quero dar parabéns ao povo brasileiro, parabéns ao Brasil, muito especialmente a todos os cariocas,
que fizeram uma festa espetacular, levando o nome do Brasil para o mundo inteiro.
Nossos parabéns ao Presidente Michel Temer, ao Governador Francisco Dornelles, ao Prefeito Eduardo
Paes, ao Ministro Leonardo Picciani, a todas as autoridades, enfim.
O Brasil e o Rio de Janeiro estão de parabéns. É assim que temos que fazer: mostrar ao mundo que o
Brasil sabe fazer e pode fazer um evento como os Jogos Olímpicos.
Depois da realização das Olimpíadas, eu tenho certeza de que o Brasil vai ser visto de forma diferente.
É óbvio que vamos agora, com a nova Presidência, com o mandato do Presidente Temer, colocar o Brasil nos
eixos com o ajuste fiscal e com responsabilidade.
Portanto, o Brasil está de parabéns pelas Olimpíadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Muito obrigado, Deputado Altineu Côrtes.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Antes de conceder a palavra ao Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, concederei a palavra ao Deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB–CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de o nobre orador assomar à tribuna, eu peço a V.Exa. que acolha como lido pronunciamento em
que me reporto aos problema dos auditores–fiscais, que desejam a concretização de uma aspiração legítima
no plano federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo acolhimento de V.Exa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na passada semana, em contato com auditores–fiscais em meu
Estado, deles ouvi apelo veemente no sentido de que sustentássemos a viabilidade do Projeto de Lei nº 5.864,
de 2016, aspiração maior dos que integram essa importante carreira e hão prestado relevantes serviços ao País.
Não se argua – por inconsistente – quaisquer ônus ao Erário, se levado em conta o empenho de qualificados servidores por ampliar a arrecadação, de forma a ajudar o Tesouro a arcar assim com disponibilidades
ajustáveis à conjuntura nacional, dentro da meta de recuperação de nossa estrutura econômico–financeira.
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Decididos, sempre, a cumprir os encargos funcionais com a mais absoluta exação, eles estão convictos
de que a causa exposta alcançará a sensibilidade do Governo, com a indispensável chancela do Presidente Michel Temer e do próprio Ministro da Fazenda.
Ao retornar a essa temática, certo estou de que a matéria, quando pautada para deliberação, será chancelada por este Plenário soberano e, a seguir, pela outra Casa do Congresso, que tive a honra de presidir em
década passada.
A minha intercessão agora objetiva esclarecer aos postulantes a legitimidade de algo que termina por
redimensionar as disponibilidades do Erário.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Com a palavra o 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 Brasil quer Eduardo Cunha fora já, e não esperar até o dia 12 de setembro, uma segunda–feira.
Se o Presidente não tem coragem para definir após duas sessões, com a leitura do parecer e sua publicação... S.Exa. já poderia ter colocado o processo em votação, para este Parlamento decidir de forma soberana
se mantém o Sr. Eduardo Cunha como Parlamentar aqui ou se ele vai ser cassado. Se não tem coragem, talvez
por algum compromisso que tenha assumido, deixe o Plenário decidir. O Plenário é soberano e pode decidir, e
nós queremos efetivamente que haja a antecipação para votarmos a cassação do Sr. Eduardo Cunha antes de
o processo de impeachment ser concluído. Nós queremos efetivamente que ele diga o que sabe, que ameaça
vai fazer, que delação vai fazer que poderá trazer problemas para a República como um todo.
Então, nós vamos continuar lutando para que esse processo seja votado no mês de agosto, para que esta
Casa decida sobre a saída de Eduardo Cunha.
A segunda situação sobre a qual eu também quero me expressar, Sr. Presidente, é que quando interessa
a esta Casa algumas Comissões Parlamentares de Inquérito funcionam em sua plenitude. Quando essas Comissões podem atingir empresários ou amigos de Parlamentares desta Casa, a Presidência nega a prorrogação
dos prazos e coloca obstáculos para que as investigações sejam concluídas.
Nós esperamos que não haja dois pesos e duas medidas. Se for para investigar, que se investiguem com
profundidade todos. Não se pode encerrar uma CPI sem investigar tudo o que se deveria investigar, porque
alguém pode atingir o amigo de algum Parlamentar desta Casa, do Presidente ou do Relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Com a palavra o Deputado Carlos Henrique Gaguim, por 1 minuto.
O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PTN–TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres
pares, volto a esta tribuna para falar aos funcionários públicos do meu Estado, o Tocantins – os professores, os
profissionais da saúde, os policiais civis, os policiais militares –, da minha preocupação.
O Governo precisa se sentar à mesa com os funcionários, porque já vai para 1 semana a greve. Hoje, começou a da saúde. Várias cidades estão paradas. Pessoas estão morrendo, pessoas estão precisando de atendimento, Sr. Presidente.
O Governo precisa tomar uma providência e se sentar com os sindicatos, com os profissionais, para resolver de imediato essa situação. Falo em nome de milhares de funcionários públicos do meu Estado, do meu
Tocantins. São os melhores do País. Ajudam o nosso Estado, principalmente Palmas e região, todo o Bico do
Papagaio e a região sul.
Peço que minhas palavras sejam registradas no programa A Voz do Brasil e nos meios de comunicação
desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Concedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela.
O SR. LINCOLN PORTELA (PRB–MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Laerte Bessa,
Sras. e Srs. Parlamentares, em 1 minuto, falarei sobre a podridão da segurança pública no Brasil.
A podridão está no sistema prisional, com os agentes penitenciários da maneira que estão. A podridão
está em não aprovarmos as Propostas de Emenda à Constituição nº 308, de 2004, da polícia penal, e 534, de
2002, das Guardas Municipais. A podridão está na forma como o adicional de fronteiras foi votado para a Polícia Federal. Os policiais rodoviários federais precisam ter os seus direitos reconhecidos devidamente. É preciso
contratar um maior efetivo. A segurança pública no Brasil e todos os operadores de segurança precisam ter o
devido reconhecimento.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Com a palavra o Deputado Moroni Torgan.
O SR. MORONI TORGAN (DEM–CE. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma satisfação ver presidindo a sessão um colega de profissão que também sabe das agruras por que passamos para
defender a população.
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Eu gostaria de me unir a todos que elogiaram os Jogos Olímpicos Rio 2016, realizados no Brasil, e os atletas que tanto fizeram por merecer o ouro olímpico.
Quero elogiar também os que fizeram os Jogos e mostraram ao mundo que o Brasil estava, sim, preparado para isso. Sem dúvida nenhuma, nós, durante os Jogos, nos tornamos vitrine do mundo e, felizmente,
uma vitrine boa e bonita.
Mas, Sr. Presidente, os Jogos Olímpicos vão terminar – virão agora as Paraolimpíadas. Neste momento,
preocupa–nos que essa mesma união que houve para fazer os Jogos Olímpicos exista para que tenhamos um
País bonito, principalmente na luta contra a violência – eu vi que durante os Jogos o sistema de inteligência se
uniu e o sistema ostensivo foi metodicamente organizado para que houvesse tranquilidade, com fiscalização
em vários pontos.
Eu acredito que os Jogos são um exemplo do que nós podemos fazer pelo Brasil. Se nós fizemos uma
união de esforços pelo Brasil durante os Jogos Olímpicos, sem dúvida nenhuma podemos, após a sua realização, melhorar e defender a vida do nosso povo.
No Brasil não há essa integração. Parece que há uma concorrência, muitas vezes, em âmbito estadual,
municipal e federal. É preciso que haja essa união, inclusive com a colaboração estratégica das Forças Armadas.
Nós precisamos nos unir. Nós precisamos unir a Polícia Federal, as Polícias estaduais, as Guardas Municipais, as
Forças Armadas, o poder público de um modo geral e os setores de investigação para identificar as rotas principais do narcotráfico e do tráfico de armas e começar a coibi–los.
Se fizermos uma união parecida com a que houve nestes Jogos Olímpicos, eu tenho certeza de que tornaremos o Brasil seguro também na vida cotidiana dos brasileiros e ganharemos a olimpíada da vida, que é a
mais importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Concedo à palavra à Deputada Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, pelo prazo de 3 minutos.
A SRA. RAQUEL MUNIZ (PSD–MG. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado Laerte Bessa,
gostaria que fossem divulgados nos meios de comunicação desta Casa e no programa A Voz do Brasil os meus
registros.
Sr. Presidente, quero parabenizar aqui o nosso Presidente Michel Temer e o nosso colega Deputado Ministro dos Esportes, Leonardo Picciani, pela maravilhosa festa. O Rio de Janeiro apresentou o Brasil para o mundo
através das Olimpíadas, desde a abertura até o encerramento. Tive a oportunidade de assistir ontem, ao lado
da minha mãe, a esse momento histórico do Brasil. Vi a emoção dela e a de tantos brasileiros.
Todos nós estamos de parabéns! Podemos, sim, fazer um Brasil melhor, se nós efetivamente dermos as
mãos e desejarmos que o Brasil volte a andar nos trilhos. As nossas Olimpíadas foram um exemplo disso.
Quero também registrar que realizamos as Festas de Agosto de Montes Claro, minha cidade. Foi maravilhoso! Tive a oportunidade de novamente sair vestida de catopê, acompanhando os caboclinhos e as marujadas, ao lado do Mestre Zanza, do Mestre Tim, durante os 4 dias do evento.
Eu tive a oportunidade de andar pelas ruas da minha cidade, acompanhando o cortejo dos catopés, da
marujada e dos caboclinhos, ao lado da minha família, dos meus filhos, da minha netinha, do meu marido.
Quero parabenizar a Prefeitura de Montes Claros pela organização, em especial a nossa Secretaria de
Cultura, comandada pelo competente Secretário Carlos Muniz, com toda a sua equipe. Um abraço enorme
para todos eles!
Nós podemos dar jeito, sim, no Brasil, começando pelas nossas cidades, com a demonstração viva da
nossa cultura. Na minha posse, eu vim para a Câmara Federal vestida de catopê. E posso dizer que continuamos essa festa linda com o apoio do povo de Montes Claros. Tenho certeza de que vamos realizar mais e mais
festas na nossa cidade.
Quero agradecer às pessoas pelo carinho com que fui recebida nas ruas, pelos abraços e pelas orações.
Quero agradecer ao Padre Fernando, que fez todas as celebrações e acompanhou os cortejos dos catopês, da
marujada e dos caboclinhos.
Quero dizer da minha emoção de ser de Montes Claros, de ser do norte de Minas, de ser de Minas Gerais,
de ser do Brasil. Quero dizer que o Brasil tem jeito. E o jeito quem dá é cada um de nós.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Obrigado, Deputada Raquel Muniz.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero hoje falar do meu orgulho ainda maior de ser brasileira e
parabenizar o Presidente Michel Temer e, ainda, o nosso colega Ministro dos Esportes Leonardo Picciani pela
extraordinária realização das Olimpíadas.
As Olimpíadas mostraram ao mundo que nós brasileiros somos capazes, porque desde a abertura, passando pela realização dos jogos, com eventos simultâneos, até o encerramento ontem, tudo foi feito com muita competência. Nós conseguimos mostrar um espetáculo digno do nosso País, de nós brasileiros. Mostramos
mais do que a alegria que vende o nosso carnaval, mostramos capacidade de administrar um grande evento.
Foi emocionante.
Ontem, ao assistir ao encerramento desse momento histórico vivido pelo Brasil, ao lado da minha mãe,
percebi que a emoção e o orgulho tomaram conta de todos os brasileiros. É muito boa a sensação de dever
cumprido, e cumprido com louvor. Quando nos dispomos a fazer, o resultado é sempre grandioso.
Enquanto o Brasil vivia esse momento histórico, em Montes Claros, minha querida cidade, vivíamos a
história, através das Festas de Agosto, uma tradição centenária, que coloca a cidade em festa, que nos emociona e mostra que é possível manter vivas as nossas tradições. Percorrer as ruas da minha cidade carregando
essa tradição, ao lado da minha família, dos meus filhos, do meu marido, da minha netinha Júlia também foi
emocionante.
Lá em Montes Claros, também mostramos competência na realização desse importante evento.
Parabéns à Prefeitura de Montes Claros pela organização e pelo sucesso da festa, parabéns principalmente à Secretaria de Cultura, através do competente Secretário Carlos Muniz! Tenho certeza de que pelas ruas
de Montes Claros ainda passarão muitas edições das Festas de Agosto e de que muitas gerações ainda vão se
emocionar com o batuque da marujada, dos caboclinhos e dos catopês.
Não posso deixar de agradecer aos Mestres Zanza e Tim e à Cacicona Socorro pelo empenho e por encher, a cada ano, as nossas ruas de alegria, de fé.
São vocês que fazem a festa acontecer.
Agradeço também ao Padre Fernando, que abençoou este ano as Festas de Agosto, que comandou as
procissões.
Agradeço ainda ao povo de Montes Claros, que nos recebeu com tanto carinho. Cada abraço recebido
renovou as nossas forças. Obrigada a todos pelas orações. Certamente, ao pedir por nós, Deus vai abençoar
também a família de vocês.
Essas duas festas mostram o quanto o povo brasileiro é ímpar, quanto somos grandiosos e, principalmente, que o Brasil é um País de gente aguerrida, de um povo feliz, que é muito competente. Mostramos que
podemos e podemos muito. Provamos que, se unirmos forças, vamos fazer do Brasil o país dos nossos sonhos.
O Brasil tem jeito, minha gente, e o jeito quem dá é cada um de nós!
Boa tarde.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Com a palavra o Deputado Cabo Sabino, por 1 minuto.
O SR. CABO SABINO (PR–CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero convidar todos os Parlamentares para se fazerem presentes ao lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do
Fisco, amanhã, a partir das 9 horas, no Auditório Nereu Ramos.
Essa Frente Parlamentar virá para fortalecer esta instituição e tem um viés muito forte no sentido de
promover a justiça fiscal e garantir cada vez mais autonomia aos trabalhadores da Receita Federal, além de
promover o conhecimento, por parte dos Parlamentares, das demandas dessa categoria. E também fará com
que possamos conhecer um pouco mais a Receita Federal e seus meandros.
Trata–se de uma Frente que vai fazer diferença nesta Casa. Portanto, contamos com a presença de todos
os Srs. Deputados. O meu nobre amigo Deputado Arnaldo Faria de Sá com certeza estará conosco lá.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Laerte Bessa) – Com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB–SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, na verdade nós temos hoje momentos de regozijo pelo resultado das Olimpíadas. Desde a abertura,
foi demonstrada a capacidade que tem o Brasil de realizar um evento de caráter mundial. A segurança, com o
apoio das forças militares – da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal –, foi extremamente importante.
Destaco os resultados, principalmente em relação à Seleção Brasileira de Futebol, que conquistou a inédita medalha olímpica, e ao vôlei masculino, que recuperou a sua soberania.
Certamente, nós tivemos muitos fatos positivos. Mas um destaque tem de ser dado ao Presidente do
Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman. Ele, sem dúvida nenhuma, faz um trabalho brilhante desde
a época em que era Presidente da Confederação Brasileira de Vôlei. Depois, ele continuou esse trabalho.
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Logicamente, muitas pessoas podem ter colaborado, mas Carlos Arthur Nuzman merece um destaque
especial, porque foi quem trabalhou anonimamente, com calma, com serenidade, com tranquilidade, e mostrou a capacidade do Brasil de realizar eventos desse porte.
Parabéns pelas Olimpíadas no Brasil! Sem dúvida nenhuma, o exemplo de que a segurança pode funcionar tem que ser espargido e tem que valer para todo o território nacional, e não só para a realização de
grandes eventos.
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, a Assembleia Legislativa de São Paulo prestou uma homenagem ao
nosso Marechal Duque de Caxias. Sem dúvida nenhuma, é preciso que nós respeitemos o soldado brasileiro,
valorizando–o.
Essa homenagem foi prestada ao Exército Brasileiro na pessoa do General Lourena Cid, Comandante
Militar do Sudeste, que está empenhado no trabalho importante de valorização no sentido de ter um Colégio
Militar no âmbito do Comando Militar do Sudeste.
Ele terá o nosso apoio, e eu, na condição de Presidente da Comissão de Educação, buscarei resolver essa
questão tão importante.
Sr. Presidente, antes de concluir, gostaria de mandar um abraço aos agentes penitenciários que estão
neste momento no Congresso Nacional, pedindo a votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 308, de
2004, da qual sou Relator, que vai garantir o poder de polícia aos agentes penitenciários.
Eles, que já têm a vivência natural, no dia a dia, de ter de enfrentar a criminalidade, poderão, no entorno
das unidades prisionais, dar um suporte extremamente importante e também reconhecer que têm porte de
arma específico, como agentes de polícia, não apenas em razão de uma lei que conseguimos aprovar recentemente aqui na Casa, que dava porte de arma para os agentes penitenciários.
Era algo absurdo impedir o agente penitenciário de poder andar armado. Ele vive, no dia a dia, no meio
da criminalidade. Ele tinha que se deslocar da unidade prisional para casa ou vice–versa, e não tinha o porte
de arma.
Não basta apenas o porte de arma, é preciso também o poder de polícia. Sem dúvida nenhuma, nós não
podemos desprezar os agentes penitenciários, como também os guardas municipais, no momento em que a
segurança é tão caótica e tão crítica.
Portanto, Sr. Presidente, está na hora de cobrarmos do Presidente Rodrigo Maia e das Lideranças que
seja pautada a PEC 308, para se garantir o poder de polícia, criar a polícia penitenciária, que é um sonho de
todos nós, a polícia penal, como queiram chamar, para resolvermos esse problema extremamente importante.
Estamos aqui para votar e queremos votar muito mais, Sr. Presidente.
O Sr. Laerte Bessa, 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) – Concedo a palavra ao Deputado Laerte Bessa por 3 minutos.

O SR. LAERTE BESSA (PR–DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, eu queria, nesta
oportunidade, dizer que o Governador do Distrito Federal, Sr. Rodrigo Rollemberg, passou dos limites. Brasília
não suporta mais o seu Governo!
Governador Rodrigo Rollemberg, o que o senhor está fazendo com a Polícia Civil não é coisa de Governador, não é coisa sequer de cidadão!
Ele se recusa a encaminhar o projeto de lei da Polícia Civil para a Casa Civil da Presidência da República.
E esse é um direito dos nossos policiais. O Sr. Rodrigo Rollemberg não encaminha essa mensagem.
Nós estamos aguardando, mesmo porque o projeto da Polícia Federal já se encontra nesta Casa. Estamos aguardando porque não abrimos mão dessa equiparação. Temos na Casa força suficiente para votar um
projeto que dê essa isonomia e essa equiparação para nossas polícias.
Vamos aguardar este Governador do Distrito Federal, que se recusa a encaminhar a mensagem, para que
as coisas possam ocorrer dentro dos ditames legais.
Podemos dizer que o Presidente Michel Temer já deu prazo de validade para que o projeto da Polícia Federal chegasse à Casa, deu prazo para o Governador. Chegou até a ligar para o Governador Rodrigo Rollemberg,
para que ele enviasse a mensagem, mas ele continua recusando–se a encaminhar essa mensagem para a Casa.
A situação não é boa em Brasília, principalmente desde este fim de semana.
Sr. Presidente, a violência aumentou de uma forma insuportável aqui, devido à paralisação dos policiais
civis, inclusive dos delegados de polícia. A Polícia Civil está parada. Não se registra ocorrência, não se atende
em locais de crime. A comunidade vai reclamar disso. Quem é o culpado disso? É o Sr. Rodrigo Rollemberg.
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Nós não viemos aqui para denegrir a imagem do Governador, não. Nós queremos que ele resolva o problema da nossa Polícia Civil do Distrito Federal, que tem historicamente essa equiparação com a Polícia Federal.
O senhor prometeu, Governador! Nós temos vídeos em que o senhor disse, em alto e bom som, que, se
eleito, manteria a equiparação, essa isonomia histórica que a Polícia Civil tem com a Polícia Federal. E nossos
policiais não vão abrir mão dessa equiparação.
Este é o recado que eu mando para o Governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Pedido deferido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governador do Distrito Federal está passando dos limites na falta de respeito com os policiais do Distrito Federal. Ele não está agindo como Governador, pois um estadista
jamais teria um papel dessa natureza.
O Governo Federal já há alguns dias está aguardando a mensagem do Sr. Rodrigo Rollemberg que recompõe o salário das categorias da Polícia Civil, e ele se recusa a encaminhar referida mensagem.
O projeto da Polícia Federal já se encontra nesta Casa há algumas semanas, e, pelo fato de a Polícia Civil
ser equiparada à Polícia Federal, seria de bom termo que os dois projetos caminhassem juntos aqui na Casa.
A Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, foram criadas juntas pelo Departamento de Segurança Pública Federal quando da mudança da capital.
Essa isonomia é histórica, e não é por causa do Governo do Distrito Federal que será quebrada essa paridade.
O Presidente da República Michel Temer já declarou que é totalmente favorável a essa reposição salarial,
reconhecendo que as duas polícias são do mesmo berço.
Governador, o senhor esqueceu que prometeu durante a campanha aos policiais civis a manutenção
dessa equiparação? Temos vídeos em que o senhor promete que, se eleito, manteria essa isonomia.
Os policiais civis do Distrito Federal estão aguardando esse posicionamento do Sr. Governador, radicalizando no trabalho com a entrega de cargos de chefia e direção, o que pode ter acarretado neste final de semana o aumento considerável na violência em nossa capital.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Henrique
Gaguim, por 3 minutos.
O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PTN–TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nobres pares, ocupo esta tribuna para falar do meu Estado, da minha cidade de Palmas, da nossa preocupação
e do povo de Palmas.
Temos lá, hoje, Sr. Presidente, um Prefeito que caiu de paraquedas na Prefeitura. Ele é colombiano. Não
o critico por ser colombiano e ser naturalizado brasileiro, mas pelo que ele está fazendo com a cidade, pelos
impostos que ele está cobrando, pelas maldades que está fazendo com as pessoas que acreditaram nele, na
cidade de Palmas. Acima de tudo, xinga todos os políticos – e ele não se coloca como político! É um homem
que não cumpriu nada, praticamente nada na sua gestão.
Ele abandonou a área de saúde, assim como os servidores públicos da minha cidade de Palmas, do meu
Estado.
Sr. Presidente, a Deputada Soraya denunciou aqui que ele mandou distribuir, através da Secretaria da
Educação, livros que fazem com que a pornografia seja falada abertamente, por milhares e milhares de jovens
da minha cidade de Palmas. Não vamos aceitar isso!
Existem ali candidatos a Vereadores que conhecem Palmas. Esse cidadão chegou a Palmas e conseguiu
80 milhões de reais do Banco da Amazônia. Com esse dinheiro, ele financiou a construção de um shopping,
depois o vendeu por 200 milhões de reais. E não se fez nada! Ele usou dinheiro do povo brasileiro, que era para
fomentar emprego! E foi Prefeito de Palmas! Ele acha que todo mundo vai cair no conto do vigário!
Ninguém vai cair, não, Sr. Prefeito!
Há em Palmas vários candidatos. Temos lá o nosso candidato, Raul Filho. Aliás, segundo pesquisas de opinião, com 35% dos votos, ele será o nosso futuro Prefeito, juntamente com o ex–Governador, com uma pessoa
que ajudou a fazer aquela cidade. Digo isso porque fui o primeiro morador daquela cidade e conheço Palmas!
Não vamos aceitar isso, Sr. Presidente!
Ele chama os políticos do Tocantins de lixo, como se fosse o melhor político. Foi o Prefeito, nobres Deputados, que mais viajou no mundo! Toda semana, ele viaja para Miami, para a Colômbia, para todos os lugares, e
não presta contas nem para a Câmara Municipal! Fez uma lei lá de forma que não presta contas dos seus atos!
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Mas nós vamos, todos unidos, em prol do povo do Tocantins, em prol do povo de Palmas, dar a vitória ao
candidato que conhece Palmas, a Raul Filho, que já administrou aquela cidade por 2 mandatos, e tem toda a
capacidade de administrá–la novamente. Sua esposa, Solange, Deputada Estadual, tem todos os méritos para
administrar a cidade de Palmas.
Quero dizer a você, Prefeito, que seus dias de enganação, seus dias de mentira, seus dias de achar que é
melhor do que todo mundo estão contados! Só porque você é estrangeiro, pensa que o povo de Palmas é um
povo que não tem nenhuma capacidade!
O povo de Palmas é um povo ordeiro, que construiu a cidade com muito trabalho e com muita fé em Deus.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e pelos meios de comunicação desta Casa.
Deputada Soraya, vamos ao MEC!
Quanto a essa denúncia, vamos até o final, para não deixar que ele faça da nossa educação um bordel
ou coisas que vão denegrir a família brasileira e a família palmense, principalmente os nossos jovens e crianças.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Capitão Augusto, por
1 minuto.
O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR–SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero dar como lido
o meu discurso.
Aproveitando este período eleitoral, quero dizer que, infelizmente, ainda há restrição para os policiais
militares serem candidatos, elegerem–se e depois poderem retornar à sua carreira, assim como eu, que, com
24 anos de carreira, fui obrigado a deixar a corporação e, caso seja ou não reeleito, não posso retornar.
Neste período eleitoral, centenas de policiais militares estão nessa mesma situação e outras centenas
não quiseram candidatar–se para não abandonar suas carreiras.
A Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2015, por mim apresentada, que dá direitos políticos também aos policiais militares, foi a segunda proposta mais bem votada aqui na Câmara, em primeiro e em segundo turno, está no Senado pronta para ser pautada.
Aqui fica um pedido para que os nossos nobres Senadores deem aos policiais militares o direito de serem
candidatos, elegerem–se e poderem retornar às suas instituições para terminar suas carreiras. Nós só estamos
pedindo isso para que nós possamos ter a oportunidade de retornar e continuar trabalhando.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento principalmente no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Pedido deferido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham via Internet, redes sociais e TV Câmara de suas casas, subo a esta tribuna para falar sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
7, de 2015, de minha autoria, que hoje tramita no Senado como Proposta de Emenda à Constituição nº 113–A,
de 2015, e pretende corrigir uma injustiça histórica, conferindo a plenitude dos direitos políticos aos policiais
e bombeiros militares.
Em época de eleições, lidamos com uma triste realidade, que é a marginalização dos policiais e bombeiros militares que nada mais querem do que poder gozar dos seus direitos políticos em igualdade de condições
com os servidores públicos.
Hoje o policial militar que tem menos de 10 anos de serviço, se for candidato a qualquer cargo eletivo,
passa para a inatividade automaticamente somente pelo fato de ter se candidatado.
Se tiver mais de 10 anos de serviço, só por ser candidato, é obrigado a ficar agregado, perdendo direito
à promoção e à contagem de tempo. Se for eleito, no ato da diplomação, também passa para a inatividade.
Assim, de qualquer forma, se não se reeleger, o militar estadual não pode nunca mais retornar à sua corporação.
Por que razão os militares estaduais são considerados inaptos para retornar ao trabalho apenas por terem contribuído ao seu Município, ao seu Estado ou ao seu País na vida pública?
Esta proposta de emenda à Constituição, então, visa apenas resgatar a cidadania dos policiais e bombeiros
militares, corrigindo um erro da Constituinte que, infelizmente, os excluiu da plenitude dos direitos políticos.
Não há nenhum país que possa se considerar plenamente democrático, enquanto uma parcela do seu
povo estiver alijada dos seus direitos políticos.
Hoje, mais de 1 milhão de militares não tem direito de se filiar a nenhum partido político, não tem direito
a concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos e não tem o direito de sequer, após o mandato, voltar a exercer a sua profissão, uma vez que se eleitos são compulsoriamente inativados.
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Entendemos que tal restrição não se sustenta, sobretudo em tempos de plena consolidação do Estado
Democrático de Direito.
Ante a relevância da proposta, esperamos contar com o apoio dos nobres Senadores para o resgate da
cidadania dos militares dos Estados e do Distrito Federal.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que divulgue o meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa,
em especial no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Padre João.
O SR. PADRE JOÃO (PT–MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, às vezes, na vida, alguns plantam,
outros cultivam e outros colhem. Na política, os colegas Deputados e Deputadas devem saber qual é o peso
da ingratidão, o peso da falta de lealdade.
Quero me referir às Olimpíadas. Eu ouvi falas elogiando ou enaltecendo algumas lideranças recentes. Eu
quero falar aqui sobre a importância do Presidente Lula para a realização das Olimpíadas no Brasil, porque foi
ele quem garantiu que criaria todas as condições para que fossem realizadas essas Olimpíadas, como investimentos em aeroportos, em toda a parte de infraestrutura, bem como em recursos humanos.
Houve investimento em atletas de diversas modalidades esportivas, por meio do Bolsa Atleta, para que
o Brasil fizesse bonito. É preciso reconhecer a importância do ex–Ministro Aldo Rebelo, do PCdoB, de nosso
companheiro e colega Deputado Orlando Silva e de todos os Ministros, porque todos eles tiveram e têm mérito, bem como da Presidenta Dilma. Ignorar isso é um absurdo!
O Parlamento também contribuiu com algumas legislações, com adequações, que, infelizmente, foram
exigência externa.
Então, parabéns ao Presidente Lula, à Presidenta Dilma, aos ex–Ministros Aldo Rebelo e Orlando Silva e
também ao nosso colega Deputado George Hilton, que foi o último Ministro do Esporte antes do atual. Esses
Ministros investiram por vários anos na infraestrutura e nos atletas. Senão, não teriam sido possíveis os frutos
que colhemos na acolhida, na recepção aos que para cá vieram. Portanto, parabéns a todos!
É lamentável que algumas lideranças não queiram reconhecer isso e acompanhem a grande mídia. Sabemos que a grande mídia é golpista, sempre esteve ao lado da elite brasileira e nunca reconheceu as grandes transformações que o Partido dos Trabalhadores e seus aliados fizeram em nosso País. Uma das maiores
foi ter retirado da miséria e da pobreza mais de 40 milhões de brasileiros, o que corresponde à população da
Argentina e é um número superior ao da população de muitos países da América Latina. Esse foi o grande feito do Presidente Lula e da Presidenta Dilma que muitos querem esconder. Mas o mundo inteiro reconhece a
importância do Brasil.
No Brasil, o crescimento e o empoderamento dos mais pobres é uma ameaça, sobretudo aos norte–americanos. É uma ameaça! Essa investida dos norte–americanos sobre o golpe, dialogando com o PSDB, tendo o
Ministro Serra como protagonista, inclusive entregando o pré–sal, é um absurdo! É um grande retrocesso o que
querem impor ao País. Essa é a razão maior do golpe, que infelizmente muitos brasileiros não querem enxergar.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Marcus Pestana.
V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. MARCUS PESTANA (PSDB–MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Brasil tem que mergulhar profundamente na questão do financiamento da democracia no Brasil pós–impeachment e pós–Lava–Jato.
A democracia é uma conquista inalienável, e a liberdade, um valor universal. A primazia da sociedade
sobre o Estado, o estabelecimento de controles sociais e a construção de instituições republicanas constituíram
base sólida para a discussão coletiva dos problemas da sociedade e suas soluções. Não sei quanto aos senhores, mas eu não gostaria de viver em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte ou na Turquia.
É claro que a democracia carrega virtudes e defeitos e se constrói num processo permanente de aprendizado. Um aspecto negligenciado no Brasil é o do financiamento. O funcionamento das instituições democráticas, dos partidos políticos, das candidaturas, das eleições tem um preço. Para que a competição democrática
seja legítima e justa, é preciso reduzir custos, democratizar o acesso ao financiamento e garantir transparência
total e controle social.
A redução de custos pode se dar com a restrição de determinados instrumentos de campanha. Nesta
eleição, por exemplo, foram proibidos cavaletes e minioutdoors, como no passado foram proibidos showmícios,
mas a verdadeira redução de custos só se dará com a mudança do sistema político e eleitoral.
O voto nominal proporcional em território aberto é caríssimo. Faz–se necessário algum tipo de regionalização do voto, com a redução do território de ação política dos candidatos, ou a coletivização do processo
através das listas partidárias. O pior dos mundos é o sistema atual. Hoje as eleições parlamentares têm pouco
a ver com meritocracia e desempenho.

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

69

Fui eleito pela revista Veja o melhor Deputado de 2014 na luta pela modernização do País. Fui considerado
pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP um dos cem “cabeças” do Congresso Nacional.
Confesso que isso tem baixíssimo impacto eleitoral e é irrelevante no enfrentamento do poderio econômico.
Os custos também podem ser reduzidos com a racionalização do quadro partidário, através de diretrizes
como a cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais.
A nova regra de financiamento para as eleições de 2016 que temos que discutir terá que ser inovadora.
As regras erguidas para a eleição deste ano favorecem candidatos milionários e partidos sem vida orgânica.
Não há tradição de doação de pessoas físicas no Brasil. Isso não suprirá o vácuo deixado pela proibição das
doações empresariais. Ademais, a Lava–Jato e o ambiente derivado lançaram uma névoa de interrogações que
obscurece a diferença entre doações legais e propina fruto de corrupção.
O futuro sistema de financiamento da democracia brasileira terá que ser institucionalizado, impessoal,
com regras claras, universais e garantidoras da maior equalização possível das oportunidades, neutralizando
a força do poder econômico.
Por outro lado, é preciso dar transparência total aos fluxos financeiros envolvidos na sustentação da vida
democrática. É preciso difundir no seio da população que a democracia tem um custo. É preciso rediscutir o
financiamento da atividade pública e da atividade política.
Fora disso, a política não encontrará solo fértil para a discussão de ideias e programas, e a editoria política infelizmente continuará em muito se confundindo com o noticiário policial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço a V.Exa. que considere lido meu pronunciamento.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as eleições municipais serão um laboratório do Brasil pós–impeachment.
Amanhã será dada a largada para as eleições municipais de 2016. E no dia 2 de outubro, elegeremos os
novos Prefeitos e Vereadores. São 5.561 Municípios brasileiros, sendo 853 em Minas Gerais.
Franco Montoro, ex–Governador de São Paulo, um dos maiores líderes da redemocratização do Brasil e
militante ativo das causas municipalistas, sempre lançava luzes para as novas gerações alertando: “Ninguém
vive na União ou no Estado. As pessoas vivem é no Município”. Sabia ele que as esferas federal e estadual de poder
são naturalmente mais distantes do dia a dia dos cidadãos e que a descentralização e a valorização dos Municípios seriam o melhor caminho para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes e sintonizadas com as
realidades peculiares de cada comunidade.
Apesar de quase óbvia, a pregação de Montoro sempre esbarrou na concentração absurda dos recursos
públicos na órbita do Governo Federal e na pesada presença da burocracia federal, que, a partir de Brasília, insiste em gerar diretrizes gerais e programas uniformes para realidades tão díspares quanto os pampas gaúchos
e a Amazônia, o Sertão nordestino e o ABC paulista, o Jequitinhonha e o Triângulo Mineiro.
O que haverá de novo nessa campanha que transforma essas eleições em verdadeiro laboratório e os
candidatos em autênticas cobaias?
Primeiro, a maior crise fiscal das últimas décadas, que estrangulou de forma radical e inédita as finanças
municipais. A maioria dos Prefeitos tem margem de investimento próxima de zero e grande dificuldade de arcar com as despesas básicas de custeio.
Segundo, os impactos da Operação Lava–Jato e suas congêneres e do processo de impeachment, que
derrubaram ao solo a credibilidade do sistema político e introduziram um clima frio e reticente no seio da opinião pública. Oxalá a indignação e a intolerância com a corrupção institucionalizada sejam convertidas em
energia cidadã transformadora e não em desânimo e apatia!
Terceiro, as mudanças na legislação eleitoral. Campanhas mais curtas, restrições a determinados instrumentos de propaganda (cavaletes, outdoors) e principalmente a proibição de doações financeiras de empresas. É uma incógnita o que acontecerá. O fundo partidário é nacional e pequeno para financiar tantas campanhas locais. Por outro lado, não há tradição no Brasil como nos Estados Unidos de doações de pessoas físicas.
Tomara que não haja um festival inédito de ocorrência de caixa dois e de judicialização do processo eleitoral!
O essencial é difundir a consciência que faz uma enorme diferença para as pessoas e para a sociedade ter
bons ou maus prefeitos, vereadores de qualidade ou não. O atual ambiente político brasileiro fez muita gente
boa desistir de candidaturas potenciais. Mas é a qualidade de vida de nosso povo que está em jogo.
A esperança é o combustível da construção do futuro. O voto é a arma do cidadão. Não vamos, apesar
de tudo, jogar fora essa chance.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Caio Narcio, por 1 minuto.
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O SR. CAIO NARCIO (PSDB–MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer da felicidade e da
alegria de ter visto o sucesso dos Jogos Olímpicos no Brasil, não só fora, mas também dentro dos campos e das
quadras, em todas as atividades. O Brasil ficou muito bem colocado no quadro de medalhas.
Agora eu acho que é hora de voltarmos a atenção para o País, para a nossa política; é hora de o Congresso
fazer a sua parte; é hora de um novo Governo, que se consolidará na próxima semana; é hora de termos responsabilidade para transformar o Brasil, que nos Jogos demonstrou força e pujança e demonstrou o carisma
dos brasileiros ao receber os turistas estrangeiros.
Todos ficaram muito contentes com o Brasil, que tem muito a dar ao mundo, mas precisa muito da nossa
atenção e da nossa participação para se transformar num País melhor.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Rocha, por 3 minutos.
O SR. ROCHA (PSDB–AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero iniciar meu pronunciamento
dando as boas–vindas ao Deputado Federal Moisés Diniz, do meu Estado. Já tive a oportunidade de fazê–lo
pessoalmente, mas queria aqui fazer esse registro. Esta Casa ganha em qualificação dos debates.
Deputado Moisés Diniz, seja muito bem–vindo à Câmara Federal! Tenho certeza de que V.Exa. muito
contribuirá com os debates nesta Casa.
Sr. Presidente, na semana passada estive no meu Estado e me deparei com uma situação que reputo
grave – inclusive, peço a V.Exa. que autorize a divulgação deste registro nos meios de comunicação desta Casa.
Falo de seis famílias que estão morando no hall da Assembleia Legislativa há mais de 90 dias, seis famílias que foram abandonadas pelo Estado, seis famílias com várias crianças que estavam morando nas ruas.
Sr. Presidente, esse fato acontece justamente em um momento em que a Polícia do meu Estado, em suas
investigações, descobriu uma quadrilha que atuava dentro da Secretaria de Habitação e que vendia casas populares, vendia casas que deveriam ser distribuídas gratuitamente a pessoas carentes.
O pior é a insensibilidade do Governo do Estado, a insensibilidade dos gestores, que há mais de 90 dias
estão com a demanda dessas famílias e não lhes dá uma solução; chegaram ao cúmulo de propor que algumas
autoridades do Estado alugassem fiado uma casa para que essas famílias pudessem pagar.
É bom lembrar aos gestores do meu Estado do Acre, ao Governador Tião Viana e ao seu Secretariado
que há poucos meses o Governo do meu Estado gastou mais de 20 milhões no acolhimento, na acomodação
e no transporte de haitianos que procuraram o Brasil pelas fronteiras do Acre. Agora esse mesmo Governo que
acolheu estrangeiros no território do Acre, inclusive com o nosso apoio, vira as costas para pessoas carentes
do Estado, vira as costas para famílias que hoje estão jogadas ao relento.
É bom que se diga que a Secretaria de Habitação do Estado do Acre não é lugar para contratar aluguéis
fiado para quem precisa de casa. O Estado do Acre tem dezenas, centenas de casas que estão pré–prontas, em
condições de serem ocupadas por quem delas precisa. O Governo tem sido desidioso, tem abandonado o povo
do meu Estado e está – é a conclusão a que chego – buscando o momento político mais propício para tentar
fazer a doação dessas casas e, mais uma vez, auferir vantagens eleitorais.
Nunca é demais lembrar que nas investigações que envolvem a Secretaria de Habitação do Estado do
Acre por vender casas do Programa Minha Casa, Minha Vida as informações dão conta de que essas casas estariam sendo vendidas para quitar dívidas de campanha e para comprar votos com doação de casas.
Eu peço aqui que o Governador Tião Viana se sensibilize – como se sensibilizou com os haitianos – com
essas famílias que estão nas ruas, abandonadas. As autoridades passam por elas e não as veem, como se não
existem, como se fossem invisíveis.
Sr. Presidente, o Governo do Estado tem que tomar vergonha na cara e distribuir as casas que estão prontas
para ser entregues à população carente, e não vendê–las, como a Polícia Civil e a Polícia Federal têm apurado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Em permuta com o Deputado Silvio Torres, concedo a
palavra ao Deputado Capitão Augusto.
O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR–SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, encerradas
as Olimpíadas no Brasil, que foram um grande sucesso – rendo aqui minhas homenagens e deixo os parabéns
a todos os organizadores –, eu gostaria de destacar a participação dos militares nesses Jogos Olímpicos, o que
muito me lisonjeia e me deixa extremamente honrado.
Da comitiva de quase 500 atletas, 145 eram militares. Das 19 medalhas que o Brasil conquistou, 14 vieram
desses atletas adotados pelas nossas Forças Armadas – Marinha, Exército e Aeronáutica. Isso mostra o quanto
esses atletas militares atuaram, competiram com paixão, com patriotismo, com civismo, com disciplina, com
coragem, com persistência, com amor ao Brasil.
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Esses atletas recebem cerca de 3 mil reais por mês, e vejam o resultado que trouxeram para o Brasil: das
19 medalhas, 14 são de militares.
Para nós, é motivo de orgulho e satisfação ver os nossos militares, os nossos patriotas representarem
tão bem o nosso Brasil.
Eu gostaria também de ressaltar o trabalho da Força Nacional nessas Olimpíadas, dos integrantes da Polícia Militar de todos os Estados. Destaco a do Estado de São Paulo, que contribuiu com mais de mil formandos
do curso de sargentos, que fizeram com que as Olimpíadas transcorressem tranquilamente, com muita segurança. Eu tive oportunidade de estar lá em duas ocasiões e confesso que o clima e a sensação de segurança
eram enormes.
Parabéns a todos os integrantes da Força Nacional, que fizeram com que as nossas Olimpíadas transcorressem na mais absoluta tranquilidade, na mais absoluta segurança, criando uma imagem muito positiva
do Brasil. Nós esperamos que, futuramente, isso renda frutos em termos de turismo para o nosso País. Ficam
aqui registrados esses parabéns.
Sr. Presidente, nós temos, entre os militares, e V.Exa. conhece muito bem, a nossa continência, que fazemos quando nós temos respeito por alguém. É um cumprimento, uma saudação, é algo que fazemos para
aqueles que realmente são merecedores da nossa admiração. Eu gostaria de deixar para os nossos atletas e
para a Força Nacional a minha continência. A todos vocês meus parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Benito Gama, com a
aquiescência do Deputado Silvio Torres, que já está na tribuna.
O SR. BENITO GAMA (Bloco/PTB–BA. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Deputado Silvio Torres,
pela gentileza.
Sr. Presidente, eu quero, neste momento, como todos estão fazendo, louvar os Jogos Olímpicos do Rio
de Janeiro. O Rio de Janeiro e o Brasil deram exemplo de como organizar um grande evento internacional.
Eu quero cumprimentar também os baianos. A Bahia sempre teve seus representantes na história das
Olimpíadas para ajudar o Brasil. Nestes Jogos Olímpicos, foi representada por Robson Conceição, medalha de
ouro no boxe; Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, que obtiveram medalhas na canoagem; e pelo técnico de
futebol Rogério Micale, que comandou a Seleção Brasileira masculina e ganhou o primeiro ouro olímpico na
história do futebol.
Quero homenagear todos os atletas do Brasil e do mundo que participaram destes Jogos, sobretudo os
heróis do esporte baiano, que conseguiram essas medalhas, em especial no boxe – já tivemos o colega Deputado Federal, nosso querido Popó –, com Robson Conceição, bem como na canoagem, com Isaquias Queiroz
e Erlon Souza, e no futebol, com o técnico Rogério Micale.
Presto minha homenagem ao esporte mundial e ao esporte brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) – Concedo a palavra ao Deputado Silvio Torres.
O SR. SILVIO TORRES (PSDB–SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, o Brasil encerrou ontem sua melhor participação em Olimpíadas. O desempenho nas quadras coroa os bons resultados exibidos
pelo País na organização e na realização do evento, que pela primeira vez teve a América do Sul como sede.
Os jogos podem passar para a história como um momento de superação nacional.
As Olimpíadas do Rio poderão ser lembradas no futuro dentro de uma linha de evolução do País, que
começa com o fim do regime militar, passa pela instauração da Nova República e prossegue com as conquistas
sociais e institucionais das décadas seguintes, das quais a estabilização econômica obtida com o Plano Real
mantém–se como marco mais relevante.
As 19 medalhas olímpicas de 2016 entrarão para a história, assim como Rafaela Silva, Robson Conceição,
Martine Grael, Kahena Kunze, Alison e Bruno Schmidt, Thiago Braz, o já calejado time de vôlei masculino e agora
a finalmente dourada seleção de futebol de Neymar, bem como os sete medalhistas de prata e os seis de bronze.
O mundo da política e de quem tem a responsabilidade de comandar Governos tem muito a aprender
com os desportistas, sejam eles medalhistas ou não. Suas conquistas são árduas, demoradas, são fruto de planejamento, de disciplina e também de muita superação pessoal e respeito mútuo. Este é o maior valor que
carregam e nos ensinam.
A correta organização e o bom desempenho dos jogos do Rio também exprimem como o poder público
pode cumprir muito melhor suas responsabilidades, prestar melhores serviços aos cidadãos e funcionar bem,
não apenas para inglês ver, mas para brasileiro se beneficiar, como é de seu direito.
Um balanço positivo das Olimpíadas não pode prescindir de registrar os gastos ainda altos e o uso de
dinheiro público num evento dessa natureza num País ainda tão carente e desigual como o Brasil. Os jogos
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do Rio terminam tendo consumido 38 bilhões de reais, dos quais 43% vindos dos Governos Federal, Estadual
e Municipal.
Mas a importância que o esporte demonstra ter na vida das pessoas e o fato de ser, para milhares, a única
chance de superação, reforça a necessidade de a área ser tratada com mais seriedade pelas autoridades. Não
pode, por exemplo, o Ministério que cuida do desporto continuar sendo moeda de troca partidária.
As Olimpíadas explicitam – daqui a 16 dias, as Paraolimpíadas deixarão isso ainda mais evidente – que
esporte não é só recreação, é disciplina, é técnica, é rigor, é dedicação e é investimento. É também um modelo
de vida, uma forma de ascensão, de realização pessoal e coletiva e de prosperidade. É, portanto, tudo o de que
o País mais precisa num momento como este que estamos vivendo.
Que seja, enfim, tratado com o ouro do louvor que merece, porque os Jogos do Rio mostraram, de uma
vez por todas, que os brasileiros continuam a ser o melhor do Brasil.
Muito obrigado, 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. Carlos Henrique Gaguim, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Henrique Gaguim) – Com a palavra o Deputado Carlos Sampaio.
O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB–SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas fazer um registro na linha do que foi dito pelo Deputado Silvio Torres.
Gostaria de, nesta oportunidade, cumprimentar todos os atletas que nos representaram, os seus técnicos e os voluntários que se dedicaram a essa Olimpíada, que foi um marco não só na história do Brasil, mas na
história das próprias Olimpíadas.
Quero cumprimentar especialmente, apesar de ele não ser do meu partido, o Prefeito Eduardo Paes. Faço
este registro porque ele teve coragem, teve altivez, demonstrou capacidade de gestão. E veja: as obras que
foram feitas, diferentemente das obras da Copa do Mundo, não tiveram nenhuma denúncia de superfaturamento, nenhuma denúncia de atraso. E as obras, depois dos Jogos Paraolímpicos, serão desmontadas, como
Legos, e transformadas em escolas.
Portanto, os meus parabéns ao Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e a toda a população brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Henrique Gaguim) – Com a palavra o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
O SR. ADELMO CARNEIRO LEÃO (PT–MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu quero, nesta oportunidade, parabenizar o povo brasileiro pelo conjunto da obra que resultou neste
momento extraordinário da nossa história: os Jogos Olímpicos.
Com os ganhos, ascendemos, na escala dos países olímpicos, do 22º lugar para o 13º lugar. Ganhamos
mais medalhas. Além disso, foi bonito o conjunto da obra: os brasileiros, as brasileiras, os voluntários, os artistas, a diversidade cultural, a generosidade e a alegria do nosso povo.
Eu quero parabenizar cada brasileiro e cada brasileira que contribuiu para o sucesso desse evento.
Eu quero parabenizar as pessoas do mundo inteiro que estiveram no Rio de Janeiro e fizeram da cidade
espaço de alegria, de cidadania, de disputa leal.
Eu quero parabenizar, de modo muito especial, quem contribuiu de maneira decisiva para que os Jogos
fossem realizados no Brasil. Não fosse o Presidente Lula, seguido da Presidenta Dilma, certamente nós não teríamos a oportunidade de fazer essa extraordinária festa no País.
Por isso, de modo muito especial, com muito carinho, com muita honra, quero dizer ao Presidente Lula
e à Presidenta Dilma que estão de parabéns, que também são merecedores da medalha de ouro.
Parabéns, povo brasileiro!
Peço que meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Acato o pedido de V.Exa.
Durante o discurso do Sr. Adelmo Carneiro Leão, o Sr. Carlos Henrique Gaguim, nos termos do § 2° do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Izalci, nos termos do §
2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – O próximo inscrito é o Deputado Edmilson Rodrigues.
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL–PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também eu quero me
somar aos demais Deputados e parabenizar todos os que participaram das Olimpíadas, sobretudo os atletas
que ganharam medalhas. Parabenizo igualmente as instituições que de algum modo ajudaram na preparação
desses atletas.
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A Inglaterra, que agora foi o segundo país em número de medalhas, há 20 anos conquistou apenas três
medalhas de ouro, o que demonstra que é de longo prazo o investimento para obterem–se bons resultados.
Os resultados que nós obtivemos nestas Olimpíadas – que bom que estão sendo aplaudidos pelos membros e apoiadores do Governo interino ilegal – são fruto de um esforço dos clubes, dos atletas e do aporte de
instituições, fundações privadas e também do Governo. Alguns bancos públicos tiveram papel importante
nisso. Os Governos Lula e Dilma têm que ser reconhecidos por trazer para cá o evento.
Infelizmente, houve quase 38 bilhões de investimentos e, no entanto, logo ao lado dos grandes monumentos onde se realizaram os eventos, coladas – sem exagero – ao muro de determinados estádios estavam a
pobreza, a miséria, as favelas, que não contam com 1 centavo sequer de investimento em moradia, em saneamento, em saúde, enfim, em promoção de condições mais dignas de vida.
Isso mostra que mesmo os que tiveram mérito pecaram ao priorizar o interesse das corporações financeiras, dos grandes clubes, dos grupos midiáticos que dominam a divulgação. Os que menos ganham dinheiro
são exatamente os atletas, mas ganham a honra de representar o Brasil nessa perspectiva de vitória.
Sr. Presidente, gostaria de solicitar que seja dado como lido pronunciamento em que parabenizo a Agência Pública e os jornalistas Tomás Chiaverini e Ana Mendes – dela são as fotos – pela belíssima reportagem A
guerra secreta pela bauxita. Essa reportagem trata da exploração da bauxita, comandada pela Mineração Rio
do Norte, em Oriximiná, no Pará, onde mais de 10 mil quilombolas lutam pela posse de terra.
O Ministério Público Federal, instituição honrada na defesa de indígenas e quilombolas, fez o pedido de
titulação das terras quilombolas em 2004. Em 2013, o Ministério Público do meu Estado ajuizou uma ação. Em
2015, a Justiça brasileira deu parecer favorável ao MP e fez justiça, determinando a concessão dos títulos de
terra aos milhares de quilombolas que estão lá desde 1700, desde o século XVIII. Ainda assim, vergonhosamente, o Instituto Chico Mendes – ICMBio, que homenageia com seu nome Chico Mendes, e o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, dois órgãos do Estado brasileiro, talvez por
receberem parte dos lucros vindos da exploração da bauxita e do desmatamento da área quilombola, dificultam que se exerça o direito à terra quilombola em favor das corporações e da...
(Desligamento automático do microfone.)
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de parabenizar a Agência Pública pela excelente reportagem A guerra secreta pela bauxita, que compõe a série especial de reportagens Amazônia em Disputa. Nessa
matéria, que levou 2 meses para ser concluída, os repórteres Tomás Chiaverini, autor do texto, e Ana Mendes,
responsável pelas fotos, denunciam a exploração avassaladora de bauxita no município de Oriximiná, no Pará,
em terreno quilombola.
Enquanto a preocupação dos funcionários ou dos parentes de funcionários da Mineração Rio do Norte
traduz–se em recordes de produção – o último, do ano passado, foi de 18,3 milhões de toneladas embarcadas,
que se converteram num lucro líquido de R$ 361 milhões –, descendentes de escravos fugidos que, nos idos
do século XVIII, se estabeleceram às margens do Rio Trombetas, há décadas brigam pela posse daquelas terras.
O maior obstáculo atualmente é o posicionamento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. O órgão é responsável por duas unidades de conservação que se sobrepõem ao território das minas e dos quilombos: a Floresta Nacional – Flona – de Saracá–Taquera e a Reserva Biológica – Rebio
– do Rio Trombetas. Legalmente, essas áreas de preservação não podem ter um proprietário privado, o que
inviabiliza a posse de terras pelos quilombolas. A fiscalização fica a cargo do ICMBio e do IBAMA, que fornecem autorizações de “supressão vegetal”, e a empresa tem de pagar um montante referente ao que a mata a
ser retirada renderia se continuasse em pé. Entra nessa conta o valor da madeira e de outros produtos, como
frutos, sementes e cipós.
Isso significa que, ao não reconhecer o território quilombola, o ICMBio e o IBAMA não apenas lucram
com a exploração feita pela empresa, como negligenciam a forma avassaladora e desequilibrada como é feita.
Como se constata na mencionada reportagem, a empresa tem pressa de explorar a bauxita. O pedido
oficial de titulação das terras quilombolas denominadas Alto Trombetas e Alto Trombetas II foi feito pelo Ministério Público Federal em 2004. Contudo, diante da sobreposição das terras com a Flona e com a Rebio, pouco
foi feito por quase 1 década. Em 2013, o MPF de Santarém entrou com uma ação contra o Governo Federal,
requerendo a solução do imbróglio fundiário.
A Justiça deu sentença favorável ao Ministério Público em fevereiro do ano passado e estabeleceu o
prazo de 2 anos para que a demanda dos quilombolas fosse atendida. O não cumprimento da decisão prevê
multa de R$ 2 mil por dia de atraso. Ainda cabe recurso, mas o tempo está correndo: a União tem até fevereiro
de 2017 para encontrar uma forma de transformar os negros do Rio Trombetas nos donos das terras.
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Parabenizo o MPF pelo pedido e a Justiça pela decisão, indicando a importância e a necessidade de que
esse prazo seja cumprido. Reconhecer esse território quilombola é a principal e mais urgente decisão sobre
esse conflito por algumas razões.
Em primeiro lugar, pelo direito ao território que têm os descendentes de escravos que estão nessa terra
desde o século XVIII, direito garantido pelo art. 68 da Constituição Federal.
Em segundo lugar, porque, como todos sabemos, os indígenas, quilombolas e ribeirinhos, isto é, os povos das florestas, são os guardiões dos nossos bens naturais. A fauna e flora estão preservadas e bem cuidadas
nas mãos destes povos, que têm relação de profundo respeito e sintonia com a natureza.
Em terceiro lugar, porque os quilombolas devem ser os detentores dos lucros sobre a exploração do
que há nesse território e não os excluídos desse processo. Em princípio, nada pode interromper a retirada do
minério de alumínio dos territórios quilombolas. Há, contudo, novos impedimentos que podem atrasar processos, aumentar custos e, numa hipótese mais remota, inviabilizar os negócios da MRN. Entre eles está a necessidade de consulta livre, prévia e informada, criada pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do
Trabalho – OIT. Nesse cenário, os quilombolas deveriam ser consultados sobre a atuação da empresa e seriam
detentores dos royalties em caso de exploração. A MRN afirma ter investido R$ 5,4 milhões nas comunidades
em 2015. Isso equivale a aproximadamente um quarto dos R$ 21 milhões que ela teria de pagar em royalties,
no ano passado, se as terras onde opera fossem propriedade privada.
Parabenizo, portanto, mais uma vez, a Agência Pública pela reportagem investigativa e sensível, bem
como pelo trabalho de dar visibilidade a uma situação tão grave no coração da Amazônia. É urgente e necessário proteger os povos das florestas e impedir a sanha das grandes empresas e mineradoras, que avassalam
nosso território e desrespeitam os povos que são os verdadeiros donos da terra.
REPORTAGEM A QUE SE REFERE O ORADOR
A guerra secreta pela bauxita
No meio da Amazônia, encravado no tapete verde–escuro da floresta que recobre o município de Oriximiná, no Pará, existe um aglomerado urbano como nenhum outro. Na vila de Porto Trombetas, ao contrário
do que ocorre nos povoados do entorno, ninguém está preocupado com a hora em que a castanha vai cair do
pé, com o roçado da mandioca ou com o moqueio do peixe para o almoço.
Ali, a preocupação maior é arrancar bauxita de debaixo da floresta da forma mais rápida, eficiente e rentável possível. Derrubar árvores e abrir valas até chegar à terra vermelha que esconde o alumínio. Depois operar escavadeiras, supervisionar esteiras e carregar os navios graneleiros que zarpam continuamente, levando
o minério para ser transformado em computadores, celulares, panelas, latas, esquadrias e tantos outros produtos sem os quais quase ninguém é capaz de viver.
A preocupação dos 6 mil moradores de Porto Trombetas, funcionários ou parentes de funcionários da
Mineração Rio do Norte (MRN), traduz–se em recordes de produção. O último, do ano passado, foi de 18,3 milhões de toneladas embarcadas, que se converteram num lucro líquido de R$ 361 milhões.
Essa riqueza, que se avoluma desde que a mineração chegou por lá, no fim da década de 1970, tem
causado impactos irreversíveis numa região de rica biodiversidade, secularmente habitada por quilombolas.
Descendentes de escravos fugidos que, nos idos do século 18, se estabeleceram às margens do rio Trombetas
e há décadas brigam pela posse daquelas terras.
Uma briga cujo maior obstáculo está, atualmente, no posicionamento do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, o órgão é responsável
por duas unidades de conservação que se sobrepõem ao território das minas e dos quilombos: a Floresta Nacional de Saracá–Taquera (Flona) e a Reserva Biológica do Rio Trombetas (Rebio), como indica o mapa abaixo.
Legalmente, essas áreas de preservação não podem ter um proprietário privado, o que inviabiliza a posse
de terras aos quilombolas. O ICMBio, contudo, pode ter ido além das questões legais, tomando atitudes que,
em última instância, negligenciam a existência das comunidades e favorecem a MRN. De acordo com documentos obtidos com exclusividade pela Pública, o Ministério Público Federal (MPF) de Santarém iniciou uma
investigação, que corre em segredo de justiça, para apurar a conduta da instituição.
A titulação e o Monte Branco
O pedido oficial de titulação das terras quilombolas denominadas Alto Trombetas e Alto Trombetas II
ocorreu em 2004. Mas, diante da sobreposição com a Flona e com a Rebio, pouco foi feito por quase uma década. Até que, em 2013, o MPF de Santarém entrou com uma ação contra o governo federal, requerendo a
solução do imbróglio fundiário.
A Justiça deu sentença favorável ao Ministério Público em fevereiro do ano passado e estabeleceu prazo
de dois anos para que a demanda dos quilombolas seja atendida. O não cumprimento da decisão prevê mul-
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ta de R$ 2 mil por dia de atraso. Ainda cabe recurso, mas o tempo está correndo: a União tem até fevereiro de
2017 para encontrar uma forma de transformar os negros do rio Trombetas em donos das terras.
Enquanto isso, a MRN segue batendo recordes de produção, o que a faz desmatar vastas áreas de floresta.
Esse processo, mesmo ocorrendo dentro da Flona de Saracá–Taquera, é legal, mas deve obedecer a uma série
de regras. A fiscalização fica a cargo do ICMBio e do Ibama, que fornecem autorizações de “supressão vegetal”,
e a empresa tem de pagar um montante referente ao que a mata a ser retirada renderia se continuasse em pé.
Entra nessa conta o valor da madeira e de outros produtos, como frutos, sementes e cipós.
O dinheiro desses bens florestais, atualmente, vai para o caixa do ICMBio, que, na prática, é dono da superfície. Mas, caso o processo de titulação das terras quilombolas caminhe e os descendentes de escravos se
tornem donos da terra, uma parte considerável dessa riqueza mudará de mãos. E a MRN terá de negociar o
ressarcimento da floresta com as comunidades, e não com os órgãos ambientais.
Diante disso, a empresa acelera o ritmo. Na região conhecida como platô Monte Branco, por exemplo,
foi pedida uma autorização de “supressão vegetal” de 1.800 hectares, quase a totalidade daquela área de lavra. A estratégia, segundo especialistas, é pouco usual, mas a empresa alega que, por estar produzindo com
velocidade maior, achou por bem abreviar o processo, devastando mais mata de uma só vez. Também nega
que a pressa esteja ligada à probabilidade crescente de o governo titular as terras quilombolas, o que mudaria
a dinâmica do sistema atual.
O ponto mais contraditório nos trâmites da supressão vegetal de Monte Branco, contudo, é a conduta
do ICMBio, responsável por supervisionar o desmatamento. No intervalo de alguns meses, a instituição produziu dois documentos, com conteúdos diversos, para um mesmo processo de supressão vegetal: os 1.800
hectares do platô Monte Branco.
No primeiro parecer, obtido pela Pública, e elaborado em março pela equipe local, havia uma série de
recomendações, entre elas a de que fosse observada a existência de comunidades quilombolas próximas à área
de mineração. No texto, os técnicos afirmam que deveriam ser feitos estudos para avaliar o impacto sobre os
povos locais e que estes deveriam ser consultados antes de o empreendimento ter início. Mas, de acordo com
um despacho do MPF, obtido por meio da Lei de Acesso à Informação, o primeiro parecer foi ignorado pelas
instâncias superiores do ICMBio, em Brasília.
No despacho acima consta que, no dia 30 de junho, usando uma segunda equipe, a instituição produziu
uma nota técnica na qual não há nenhuma das recomendações do primeiro documento. Apenas a opinião favorável à derrubada da floresta, que deve render R$ 83 milhões aos cofres do ICMBio. O montante expressivo
representa apenas uma parte do que vale o pedaço da Amazônia que recobre a região em disputa.
Segundo a Comissão Pró–Índio (CPI), ONG que desde a década de 1980 atua em parceria com os negros
do rio Trombetas, há ainda 33 mil hectares passíveis de ser minerados (e de mata a ser derrubada) no território reivindicado pelos quilombolas. Tomando como referência a avaliação do platô Monte Branco, essa mata
valeria aproximadamente R$ 1,5 bilhão. Quase três vezes o orçamento total do ICMBio para este ano, que é de
R$ 546 milhões.
Por três semanas, a reportagem tentou agendar uma entrevista com a diretoria do ICMBio. Diante da
negativa, as principais questões deste texto referentes à instituição foram encaminhadas ao setor de comunicação, que se manifestou por nota.
Leia mais: O acordo embaixo da árvore.
Máquina de fazer bauxita
“A mina é como um motor”, exclamou o engenheiro da MRN, caminhando sobre a camada de solo duro
e avermelhado que guarda a bauxita. Ao redor, escavadeiras e motoniveladoras moviam montanhas de terra
de um lado para o outro. “Tudo acontece com precisão, e cada minuto que ficamos aqui impacta toda a produção”, explicou, dando a deixa para que o assessor de imprensa conduzisse a reportagem de volta à caminhonete Mitsubishi L200.
Enquanto pilotava pela estrada de terra que levava de volta à sede da empresa, o engenheiro explicou
que o motor da MRN funciona por etapas. Primeiro, as árvores que têm valor comercial são retiradas e vendidas a madeireiras. Em seguida, os animais são afugentados com buzinas e é feito o corte raso. A vegetação é
picada e reservada, assim como a primeira camada de solo, rica em nutrientes.
Após o desmatamento, máquinas escavam o solo até a profundidade de oito a dez metros. Essa camada
argilosa é acomodada ao lado para que seja retirada a terra vermelha rica em bauxita – posteriormente levada
até a beira do rio num sistema interligado de correias transportadoras (74 quilômetros) e ferrovias (28 quilômetros). Depois que deixa o porto da mineração, pouco mais da metade (54%) desse minério de alumínio é
beneficiado em solo nacional, enquanto o restante segue de navio para diversos países do mundo, com destaque para EUA, Canadá e nações europeias.
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No final, a lavra é recoberta pela parte argilosa, pelo solo rico em nutrientes, pela vegetação picada, e está
pronta para o reflorestamento. Esse processo ocorre em faixas e, na teoria, a floresta deveria ser recomposta na
mesma velocidade com que é extraída. Mas basta uma espiada em fotos de satélite e nas imagens aéreas da
Comissão Pró–Índio para constatar que, na prática, há um descompasso no procedimento.
Além disso, a MRN mantém uma clareira de oito quilômetros de comprimento no meio da floresta. A
empresa afirma que essa pústula de lama abriga tanques de rejeito, que serão reflorestados no final de todo o
ciclo minerário, o que pode demorar mais de três décadas.
Faroeste
A região onde esses milhares de hectares de floresta são virados do avesso é uma das mais isoladas do
país. Para chegar ali, além do aeroporto da mineradora, o único caminho é subindo o rio Trombetas de barco
a partir da pequenina cidade de Oriximiná (67 mil habitantes). Um percurso de seis horas, durante o qual a
floresta se torna uma constante. Céu, mata e água é só o que se vê até que, após uma curva de rio, sem aviso
prévio, tudo muda. Lá estão três enormes navios cargueiros transatlânticos, ancorados à espera do precioso
minério de alumínio.
Um pouco adiante se encontra o porto, a estrutura metálica cor de ferrugem da esteira que carrega bauxita, e, mais para o interior, a vila de Porto Trombetas, onde vive boa parte dos trabalhadores da MRN.
Ali, eles têm infraestrutura completa: saneamento básico, hospital, escola, aeroporto, supermercado,
agências bancárias, restaurantes, locadoras de DVDs, clubes e academias. O alojamento obedece a um sistema
de castas. Os que vivem só, em sua maioria, ficam em quartos coletivos, enquanto os que moram com a família
são distribuídos por casas que variam de acordo com o nível salarial. Durante o trabalho, eles usam um mesmo
uniforme bege acinzentado e são submetidos a regras rígidas.
Junto ao crachá de identificação, um cartão os instrui a interromper qualquer ação que possa fugir às
normas. Eles levam a recomendação a sério: ao subirem um simples lance de escadas no prédio da administração, os jornalistas foram repreendidos por não estar utilizando o corrimão.
Essa compreensível rigidez no cumprimento das normas que a MRN impõe em suas dependências, contudo, não parece se estender à atuação da empresa como um todo. O terreno onde se situa o distrito de Porto
Trombetas, por exemplo, é quase inteiro da União, mas isso não impediu a mineração de cercar a vila (incluindo
a parcela que não lhe pertence legalmente) nem de colocar cancelas para controlar quem entra e quem sai.
Em maio de 2015, a mineradora efetuou um Cadastro Ambiental Rural (CAR), reivindicando a posse dessa área.
Já o porto fica localizado dentro da Reserva Biológica do Rio Trombetas (Rebio), onde a única atividade
permitida é a pesquisa científica, mas que serve cotidianamente a manobras e ao carregamento de navios de
até 250 metros, capazes de transportar 75 mil toneladas de bauxita cada um. Sobre esse ponto, o Ibama afirmou que considera o rio um local de passagem e, portanto, não pode restringir o tráfego de navios.
Além deles, a presença da mineração gera um volume de barcos muito superior à capacidade de fiscalização dos agentes locais. “Esse tanto de embarcações circulando aqui causa um impacto que não é pra ter”, disse
o chefe de unidade de conservação do ICMBio, Marcello Borges, 31 anos. Segundo ele, existem 8,7 quilômetros
do rio Trombetas, dentro da Rebio, que não sofrem nenhum tipo de fiscalização. “A gente ia virar uma prefeitura local se ficasse controlando o movimento de uma cidade inteira”, disse, referindo–se à vila da mineradora.
No funcionalismo público há um ano e meio, Borges ainda se surpreende com as contradições do cargo e do local onde passou a viver. Ele dá expediente em um escritório contíguo à mineração e mora na vila de
Porto Trombetas. A estrutura do ICMBio local é bancada pela empresa, que, com base em um termo de compromisso, faz repasses anuais de R$ 950 mil ao órgão.
“A situação, pra mim, é um pouco estranha”, disse Borges, escolhendo as palavras. “A gente está falando da maior lavra de bauxita do Brasil e, no fim, acaba que ela acontece meio que por uma dinâmica própria.”
A liberdade de ir e vir, por exemplo, inerente ao papel de polícia que o Instituto Chico Mendes deveria
ter dentro da Flona, não vigora plenamente nos locais de lavra. Para entrar ali, é necessário um carro que, entre outros pré–requisitos, possui uma estrutura de canos metálicos que reforça o interior da cabine a fim de
proteger os ocupantes em caso de desmoronamento ou capotamento.
O órgão não dispõe de um veículo do tipo, portanto seus agentes só podem efetivamente visitar o local
da mineração se levados pela empresa. O ICMBio não soube afirmar por que não tem uma caminhonete com
as especificações necessárias.
“A questão dos papéis, de quem manda aqui, é confusa”, explicou Borges. “Mas, querendo ou não, a gente
é autoridade e, às vezes, a gente tem choques com o pessoal da mineração”, disse. E contou que, vez ou outra,
ainda é parado nas guaritas da empresa, com o vigilante pedindo documento, perguntando o seu destino.
“Agora se eu, que sou o chefe da unidade de conservação, tenho de passar por situações como essa, imagina
um morador qualquer da região”, concluiu.
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Junto e misturado
A relação íntima entre a MRN e as instituições ambientais não é nova. Remete à época em que ambos
chegaram à região, ainda na década de 1970. E, de acordo com o geógrafo da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro Luiz Jardim de Moraes Wanderley, tampouco é obra do acaso. Ela foi pensada para proteger o escoamento de bauxita.
Segundo Wanderley, que é autor de diversos estudos sobre a mineração em Oriximiná, ambas as unidades de conservação foram delimitadas por lobby da empresa – então controlada pela estatal Companhia Vale
do Rio Doce (a Vale é hoje a principal sócia da MRN, com 40% das ações). “O propósito maior é trazer institucionalidade, criar regras para o território e proteger o empreendimento”, explicou.
Ainda segundo o pesquisador, o procedimento, comum no Brasil, é uma forma de “terceirizar” a gestão do
espaço ao Estado, barrando a chegada de empresas concorrentes e de fenômenos como migrantes em busca
de trabalho e assentamentos irregulares. Concentrações humanas que propiciam o surgimento de movimentos sociais organizados abrem espaço para greves e dão margem ao aumento da criminalidade. “Carajás, da
mesma Vale que é acionista da MRN, respeita o mesmo processo”, explicou.
A mineração também leva vantagem por operar em território conhecido. Os prazos e procedimentos dos
órgãos ambientais são claros, definidos por um conjunto de leis que a empresa domina.
Assim, fica garantida a tranquilidade para a extração mineral e, por consequência, os impostos que anualmente engordam o caixa do governo. Em 2015, sem contar contrapartidas, a MRN pagou R$ 42 milhões de
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), segundo o Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM).
Soma–se a isso o fato de que, quando o terreno é uma propriedade privada, o seu dono recebe royalties
de 1,5%, que se somam aos 3% pagos aos governos. Isso significa que, pelo fato de lavrar em terras da União,
a MRN deixou de gastar R$ 21 milhões, apenas em 2015.
Por fim, ao celebrarem convênios com Ibama e ICMBio, os empreendedores ainda podem levantar a
bandeira da proteção à natureza. A MRN, por exemplo, é certificada pela ISO 14.001, um importante selo de
gestão ambiental internacional.
Bodas de bauxita
A simbiose entre órgãos públicos e mineradora fica ainda mais evidente quando se examina a linha do
tempo do empreendimento. A primeira carga de bauxita deixou o porto da companhia em agosto de 1979.
Um mês antes de o então presidente do Brasil ditatorial João Batista Figueiredo decretar a criação da Rebio
do Rio Trombetas.
A Flona do Saracá–Taquera, por sua vez, foi criada dez anos depois, em dezembro de 1989, no apagar das
luzes do governo José Sarney. A motivação oficial foi a comoção do presidente após um sobrevoo do lago do
Batata. Na época, operando praticamente sem fiscalização, a MRN lançava os rejeitos de bauxita direto nos rios.
Isso causou o assoreamento do lago, criando uma imensa zona estéril, numa catástrofe ambiental que
ainda hoje é considerada uma das maiores da Amazônia. Há décadas a empresa tenta se livrar desse esqueleto
no armário, por meio de um projeto de reflorestamento.
Mas a vegetação custa a crescer sobre a densa camada de lama, e quem sobrevoa a área ainda vê o malsucedido implante de cabelos na calva avermelhada de bauxita. A despeito do desastre, contudo, o decreto
de criação da Flona dedicou um dos artigos a deixar claro que os órgãos ambientais estavam autorizados a
celebrar acordos com a MRN – tais como o que garante os R$ 950 mil anuais ao ICMBio.
No que diz respeito à linha do tempo, o documento foi assinado logo após a promulgação da Constituição de 1988, em que, pela primeira vez na história, se garantia a posse de terra aos quilombolas. Os direitos,
explicitados pelo artigo 68, não passaram despercebidos aos negros do rio Trombetas, descendentes de um
povo que, mais de 200 anos antes, ao se embrenhar na floresta em busca de liberdade, tinha abalado os alicerces do sistema escravocrata do Pará.
Além das cachoeiras
A história das comunidades quilombolas de Oriximiná começou na segunda metade do século 18. Uma
época em que escravos fugidos das plantações de cacau do entorno de Santarém subiram o Trombetas e foram se refugiar além de uma sequência de cachoeiras, que passaram a funcionar como uma proteção natural
contra os capitães do mato.
As dificuldades de se avançar contra um povo que, com ajuda dos índios que viviam por ali, passou a
conhecer a floresta, ficam evidentes nos relatos do capitão João Maximiano de Souza, comandante de uma
expedição para destruir o quilombo Maravilha, em 1855.
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“É minha opinião que os negros quilombolas hão sempre de zombar da força pública que ali for para
batê–los, pelos muito recursos naturais que lhe empresta o terreno”, escreveu. Um terço dos 190 homens de
Maximiano morreria na malfadada missão.
O porte das expedições punitivas, com duas centenas de integrantes, dá uma ideia de como os quilombos abalavam a estrutura de poder paraense. Eles “davam ao escravo mecanismos de pressão e influência na
sua relação com o senhor”, escreveu o historiador Eurípedes Funes, no livro Entre águas bravas e mansas – Índios e quilombolas em Oriximiná. A ameaça da fuga, segundo ele, tornava–se um instrumento de barganha e
de garantia de direitos.
Um século e meio depois, no final de junho, o quilombola Aluízio Severo dos Santos, 66 anos, vai na proa
da canoa. Rema com uma mão e, com a outra, abre caminho a golpes de facão na mata que se fecha sobre o
igarapé. E fala sem parar. Conta causos ou elenca as plantas ao redor. Primeiro o nome, depois o uso. O inajá dá
uma palha ideal para fazer tapiri, o cipó ambé é bom para trançar paneiro, o acapu cura a ferida da leishmaniose.
Ele mostra a perna para provar. Uma cicatriz grande e funda atrás do joelho. A ferida chegou até o osso
e foi curada com o tal acapu, uma receita que, segundo o velho descendente de escravos, não é difícil. Basta
ferver a casca até virar um melado, depois colocar a coisa ainda borbulhando de quente sobre o machucado,
enrolar com um pano e deixar lá até cicatrizar. “Não posso dizer que é um troço delicado”, explicou, “mas dá jeito.”
Seu Aluízio foi o guia da Pública em parte dos nove dias durante os quais se visitaram as comunidades
do Trombetas a bordo de um pequeno barco de madeira, que também funcionou como cozinha e alojamento.
Além da leishmaniose, ele diz ter curado seis picadas de cobra, uma febre tifoide, sabe–se lá quantas malárias,
e um AVC da esposa. Sempre usando os remédios da floresta.
Nascido na comunidade da Tapagem, cresceu apanhando castanha (atividade que lhe custou parte do
indicador) e cultivando roçados. Aprendeu a ler na areia, com uma professora que às vezes visitava a comunidade. Na juventude, fez um curso de rapel e foi trabalhar numa empresa que o largava de helicóptero no meio
da floresta para abrir clareiras. Ele descia pela corda com a motosserra nas costas, passava o dia trabalhando e
era recolhido no fim da tarde.
Na época, seu Aluízio não perguntou para que era o trabalho. Só tempos depois descobriu que, naquelas
clareiras, fariam estudos geológicos que mais tarde permitiriam a extração de bauxita. “Hoje o governo olha
no mapa e sabe toda a riqueza que o Trombetas tem, e eu trabalhei nisso”, lamentou. “Quando a gente faz as
coisas sem saber, a gente quebra a cara depois.”
Seu Aluízio, atualmente, é uma das maiores lideranças na briga pela titulação e contra a presença da mineradora. Uma batalha que, na visão dele, ecoa a história de seus ancestrais. “Hoje, a luta quilombola é a mesma
luta contra a escravidão, que vem de muito tempo. É a luta pra ter liberdade de viver com nossa cultura e com
nosso costume”, disse, depois meteu o remo na água, apontou para alguma planta e explicou para que servia.
A comunidade da Tapagem, onde seu Aluízio nasceu e vive hoje, é uma das mais distantes da mineração.
Por ali, o povo ainda vive do roçado, de pegar castanha, da pesca e da caça. Uma situação bastante diferente
da pequenina Boa Vista, oito horas rio abaixo.
Ares urbanos na noite da floresta
Entre todas as 37 comunidades da região, que hoje abrigam cerca de 10 mil pessoas, Boa Vista foi a que
mais sentiu a chegada da MRN, nos idos da década de 1970. Colada à vila da mineradora, ela passou a ocupar
uma faixa cinzenta entre o universo tradicional quilombola e o progresso trazido pela empresa.
De um lado, boa parte das casinhas que escalam a barranca do rio ainda são construções elementares,
de madeira e telha de amianto ou zinco. Não há energia elétrica nem saneamento básico, o acesso é feito por
picadas de terra batida, e a floresta segue ao redor, como um domo de proteção natural.
De outro, a algumas centenas de metros da prainha onde crianças tomam banho e pescam piranha no
fim do dia, erguem–se os impressionantes paredões de metal cor de ferrugem dos cascos dos navios graneleiros que, de tão gigantescos, parecem ainda mais próximos.
As luzes do porto, da vila e das máquinas que trabalham 24 horas por dia trouxeram ares urbanos para
a noite na floresta. E antes de o sol nascer já se escuta a zoeira de barcos e rabetas levando para suas jornadas
diárias os cerca de 150 moradores locais que dão expediente na mineração.
Eles representam mais de 90% dos trabalhadores que vivem em Boa Vista. Atuam sobretudo em cargos de
baixa remuneração como limpeza, manutenção e serviços gerais. A maioria é contratada por empresas terceirizadas, num sistema cooperativista que livra o patrão do pagamento de férias, décimo terceiro e recolhimento
de Fundo de Garantia (FGTS). Em média, de acordo com depoimentos dos trabalhadores, eles recebem R$ 42,60
por diária, ou R$ 900 por um mês completo de trabalho (a MRN afirma pagar entre R$ 65,79 e R$ 84,95 por dia).
“A gente deixou de fazer o que fazia antes para ir trabalhar na mineradora”, contou o líder da comunidade
Aildo Viana dos Santos, 40 anos. Depois, sentado sob a mangueira diante de sua casa, disse que a fiscalização
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que proíbe, por exemplo, a caça e a pesca para comércio ajudou a inviabilizar o modo de vida tradicional. “Com
a reserva aí, se fosse viver de pesca e da agricultura ia morrer de fome”, disse.
Passado e presente
O desconforto com as instituições ambientais, comum à maioria dos quilombolas de Oriximiná, remonta
à época da demarcação da Rebio. Polícia Federal e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, precursor
do Ibama, agiam com a truculência típica dos braços da ditadura. Famílias que viviam na área da reserva foram
removidas à força, trabalhadores foram espancados, casas foram postas abaixo e plantações foram arrancadas.
Em 1979 uma criança que tomava banho de rio foi morta por uma lancha a serviço do governo. Em 1994,
um quilombola que caçava tartarugas bateu boca com um funcionário do Ibama e acabou baleado e morto
na confusão.
“Aqui todo fiscal tinha sua espingarda”, disse Marcello Borges, o chefe do ICMBio no local. “Era um clima
meio de jagunçagem mesmo.” Borges, que se diz favorável à titulação, vem fazendo uma gestão diplomática,
com ênfase no diálogo. Como consequência, tem conquistado a simpatia dos quilombolas.
As leis e a fiscalização, porém, continuam lá. E, em parte por causa delas, os negros de Boa Vista foram
empurrados para o trabalho na mineração, num processo que, na família de Santos, começou quando o pai
dele recebeu uma proposta de emprego na MRN. “A possibilidade de uma vida melhor, de manter a gente na
escola, fez ele [o pai] largar os roçados pra ir lá, fazer serviços na mineradora”, explicou.
Desde então, a história de Santos se desenrola na mesma zona cinzenta da comunidade da qual é líder.
Ele se educou na escola da MRN (benefício oferecido a todos os habitantes da comunidade), começou a fazer
bicos na empresa como jardineiro aos 15 anos e ainda hoje lá está, atuando na manutenção de equipamentos.
O fato de ter sustentado a si e à sua família com o trabalho na mineração não o impede de fazer críticas
à empresa. Acha que ela deveria oferecer casas melhores e saneamento básico aos moradores de Boa Vista –
projetos que chegaram a ser iniciados, mas não foram adiante. Acha também que não faz sentido ter aquela
cidade inteira brilhando durante a noite ali do lado, enquanto, na comunidade, só tem luz quem comprar um
gerador. E, acima de tudo, acha que o futuro é preocupante.
“O que vai acontecer depois que mineradora sair daqui, pra nós, é um ponto de interrogação. O trabalho que a gente se acostumou a fazer lá não vale nada se não tiver mercado”, disse com a voz séria e pausada.
O futuro sem mineração não deve demorar a chegar. A empresa trabalha com dois horizontes. Oito anos,
se for explorar os platôs para os quais já tem autorização do Ibama; ou 30 anos, se for explorar também um
segundo complexo de lavras, a oeste da Flona, numa região apelidada de Cruz Alta. O maior empecilho para
que a MRN retire toda essa bauxita e fique mais tempo em Oriximiná está, ironicamente, no poder político adquirido pelos quilombolas ao longo das décadas.
Reivindicações que começaram a ganhar voz em 1989, ano seguinte ao advento da nova Constituição,
quando foi criada a Associação dos Remanescentes Quilombolas de Oriximiná (ARQMO). Em 1995 eles obtiveram o título de posse coletivo de Boa Vista – uma área pequenina, de mil hectares, mas representativa por ter
sido a primeira. Até o ano 2000 foram mais três terras tituladas na região, totalizando 300 mil hectares.
Em 2004 a ARQMO protocolou, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), os pedidos de titulação, que hoje tramitam como Alto Trombetas e Alto Trombetas II. Processos que, como explicado
anteriormente, estão emperrados num nó institucional devido à sobreposição com as unidades de conservação.
s Nova ordem
O porte delicado, os traços orientais e o riso fácil de Fabiana Keylla Schneider, 32 anos, chegam a soar
irônicos diante da atuação pugilística que ela exibe desde que, há dois anos, assumiu o cargo de procuradora
federal de Santarém. No caso dos quilombolas, distribui bordoadas jurídicas sobre os responsáveis, cobra respostas, questiona a burocracia local e procura meios de tornar a Justiça mais eficaz.
“A gente percebe que essas multas [previstas pela não titulação até 2017] aplicadas aos órgãos públicos
têm pouca eficácia”, exclamou em meio às pilhas de processo erguidas sobre a mesa de seu escritório – uma
sala impessoal no prédio do MPF, que, na manhã de 22 de junho, feriado de aniversário de Santarém, havia
sido aberto só para que ela desse expediente.
“Como as multas saem do dinheiro público”, continuou, “não são tão persuasivas quanto poderiam ser.
Por isso, a gente está tentando adotar medidas de forma a cientificar os detentores do poder de decisão. Responsabilizar pessoas, não instituições”, explicou.
Para a promotora, não há dúvida quanto ao direito constitucional dos quilombolas à terra, e a melhor
forma de garanti–lo seria criar um território de “dupla afetação”, algo ainda inédito no Brasil. “Claro que a gente vai precisar de uma criatividade maior para expandir os limites jurídicos. Seria algo diferenciado, mas que a
nossa Constituição admite.”
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Nesse modelo, a terra seria dos quilombolas e o Estado ajudaria na fiscalização e na gestão, num esforço
conjunto para preservar o ambiente e as tradições dos que vivem por ali. “Eu, enquanto procuradora, não quero
congelar esse modo de ser das comunidades. Mas a intervenção por conta da mineração é exagerada”, ponderou.
Ainda segundo Fabiana, contudo, a possibilidade de a ideia da dupla afetação avançar emperra nas instâncias superiores do ICMBio, em Brasília. “Não adianta falar que é Incra, que é a Fundação Cultural Palmares,
porque a questão principal é a sobreposição com as unidades de conservação. Então há, sim, uma obrigação
de o ICMBio se posicionar.”
Para ela, isso se deve, em parte, a uma corrente ambientalista que se preocupa exclusivamente com a
preservação da natureza. “Acho esse pensamento bem ultrapassado e acho que a presença de comunidades
tradicionais pode ser uma grande aliada”, afirmou.
A coordenadora–geral de regularização de territórios quilombolas do Incra, Isabelle Lopes Picelli, 32 anos,
concorda. “Os agentes locais do próprio ICMBio reconhecem a importância dessas comunidades na preservação”, disse. Apesar disso, segundo ela, durante as discussões com instâncias superiores da instituição, volta e
meia surge a sugestão de reassentar os quilombolas.
“Houve posições de sair com essas famílias da área. Mas nunca se chegou a uma proposta formal, que a
gente pudesse levar para consulta das comunidades, porque, sempre quando isso chegava na mesa de negociação, a gente falava ‘não tem como, não concordamos’.”
Fora da ordem
Segundo a lei brasileira, tudo o que está no subsolo pertence à União e qualquer um pode minerar em
qualquer lugar (salvo em terras indígenas e em certas unidades de conservação), contanto que pague royalties e impostos.
O dono da terra é obrigado a firmar acordo com o minerador ainda na fase de pesquisa. Um trato que
serve para que o proprietário seja recompensado pelos bens que possui na superfície. Se, por algum motivo,
ele não estiver disposto a firmar esse acordo, um juiz fará isso por ele.
Isso vale também para os territórios quilombolas, e, em princípio, nada pode interromper a retirada do
minério de alumínio. Há, contudo, novos impedimentos, que podem atrasar processos, aumentar custos e,
numa hipótese mais remota, inviabilizar os negócios da MRN. Entre eles está a necessidade de consulta livre,
prévia e informada, criada pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
O documento, válido no Brasil desde 2004, é um apanhado de normas que busca redefinir a relação de
governos e empresas de todo o planeta com povos indígenas e tribais. Segundo ele, habitantes tradicionais
teriam de ser consultados por empreendimentos que estivessem em suas terras ou que pudessem afetá–los
de alguma forma.
A aprovação do documento, em princípio, não trouxe mudanças significativas à região de Oriximiná,
e nove anos se passaram sem que nada tivesse sido feito. Até que em 2013 o MPF determinou que, antes de
iniciar as pesquisas nos platôs da região de Cruz Alta, a MRN deveria consultar os negros do Trombetas. Mais
recentemente, o parecer do ICMBio que gerou a investigação do MPF quanto ao platô Monte Branco também
foi embasado na Convenção 169 da OIT.
“A empresa tem o direito de explorar o subsolo se respeitar o licenciamento ambiental. E a consulta prévia tem de ocorrer antes do licenciamento”, explicou a procuradora Fabiana Schneider.
Ainda há dúvidas sobre a real eficácia desse novo procedimento. Mesmo que a consulta ocorra, não está
claro se ela daria direito a veto ou se seria apenas um parecer mais simbólico do que efetivo.
De qualquer maneira, desde que a questão foi colocada na mesa, os quilombolas se viram ainda mais
enterrados na guerra psicológico–burocrática que há décadas vem acirrando os ânimos na região.
“Nunca essa empresa imaginou que teria de dialogar com os quilombolas”, disse a diretora–executiva da
Comissão Pró–Índio, Lúcia Andrade, que desde 1989 auxilia as comunidades na briga pela titulação. E, segundo
ela, quando essa necessidade surgiu, a MRN agiu de forma inábil.
“A consulta pressupõe uma lógica de votação pela maioria, enquanto os quilombolas costumam decidir
pelo consenso”, afirmou durante uma conversa na casa geminada que a CPI ocupa no bairro de Pinheiros, em
São Paulo. “Acontece que a empresa tem pressa, e simplesmente não respeita esse tempo.” Como resultado, as
pressões da MRN têm aumentado exponencialmente.
“A empresa dá uma lancha, dá gasolina, promete educação, então você pega uma população que está
muito desassistida, uma população vulnerável, pobre, e oferece esse tipo de coisa, numa troca extremamente
injusta”, ponderou.
Essa troca tem números exatos. Em 2015, a MRN afirma ter investido R$ 5,4 milhões nas comunidades.
Isso equivale a aproximadamente um quarto dos R$ 21 milhões que ela teria de pagar em royalties, no ano
passado, se as terras onde opera fossem propriedade privada.
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Dividir para conquistar
Diante do obstáculo da consulta, a MRN criou um grupo de trabalho com objetivo oficial de azeitar o
diálogo com os quilombolas, mas que, na prática, acirrou ainda mais os ânimos.
“Quando comecei a participar, achei que era pra discutir sobre a mineração. Mas eles só falavam dos benefícios que iam trazer pra quem apoiasse a mineração”, contou a líder da ARQMO, Claudinete Cole de Souza,
36 anos. “Causou muita discórdia, e, no fim, a gente pensa no futuro. Como é que o nosso povo vai ficar depois
disso tudo?”, indagou com alguma melancolia na voz.
Diante das pressões, no fim de 2014 uma parcela dos quilombolas disse que a consulta prévia havia sido
feita e que estavam autorizadas as pesquisas na região de Cruz Alta. A MRN poderia dar partida no seu motor
de produzir bauxita. A decisão, contudo, durou pouco. No início deste ano, outra parcela dos quilombolas fez
um abaixo–assinado afirmando que não, a consulta não havia sido de fato feita.
Diante disso, e de uma recomendação do MPF, a Fundação Cultural Palmares – que deveria zelar pela
cultura quilombola, mas é frequentemente acusada de não estar presente nas discussões – pediu que o Ibama paralisasse o licenciamento ambiental. O instituto negou o pedido e, no dia 6 de julho, autorizou o início
das pesquisas geológicas.
“Nós, como servidores públicos, trabalhamos no âmbito da legalidade”, afirmou Jônatas Souza da Trindade, coordenador–geral de transporte, mineração e obras civis do Ibama. E, segundo ele, a instituição concluiu
que não havia embasamento legal no pedido da Palmares. “Se a gente faz uma suspensão de forma arbitrária,
o que pode acontecer é o Ibama ser processado e ter de pagar o licenciamento”, completou. Procurada, a Fundação Palmares não se manifestou.
Se tudo permanecer como está, portanto, a MRN tem garantidos os seus 30 anos de fluxo ininterrupto
de bauxita, os governos ganharão seus impostos e o ICMBio receberá por cada árvore derrubada, além de seus
R$ 950 mil anuais.
MRN se declara exemplar
O diretor–presidente da MRN, Silvano Andrade (na imagem acima), 50 anos, tem um jeitão informal que
passa um ar de simplicidade. Usa o cabelo grisalho cortado à escovinha e tem um rubor constante na face, que
se intensifica quando a conversa vai por trilhas espinhosas.
Recebeu a reportagem sob o ar–condicionado de uma sala de reuniões na sede da MRN, com vista para
o porto e para os navios pretos e ferrugem atracados no rio Trombetas. O executivo, assim como os dois assessores de imprensa que o escoltaram durante toda a conversa, envergavam a mesma camisa bege acinzentada
com faixas reflexivas verde–limão. Havia certa tensão no ar uma vez que a presença de jornalistas não é algo
corriqueiro por ali. Em sete meses de trabalho na empresa, o assessor que nos guiou nunca havia recebido repórteres pessoalmente.
“A gente trabalha com total transparência”, disse o diretor–presidente logo de saída. “E sabe por quê?
Porque a gente está dentro da Floresta Nacional. Não é permitido não trabalhar dessa forma. Se uma empresa
não trabalhasse dessa forma, não ficaria 37 anos dentro de uma unidade de conservação, sendo vigiada dia e
noite pelo ICMBio e pelo Ibama.”
A transparência, segundo Andrade, permeia todos os processos e se estende às ações sociais e à relação
com os quilombolas. “As comunidades sempre participaram da Mineração Rio do Norte, comostakeholders
[partes interessadas] importantes. A gente sempre teve proximidade e sempre ofereceu informação pra eles”,
disse, numa fala recheada de convicção na integridade da empresa que comanda.
Uma convicção que, por vezes, tornou o diálogo ligeiramente truncado. Quando indagado sobre o fato
de a empresa ter cercado um terreno da União utilizando até mesmo vigias armados, não soube responder a
princípio: “Eu não vejo que importância tem isso”, exclamou. Pergunta reformulada, afirmou que ninguém era
impedido de entrar ali. “É controle para segurança. Não tem restrição, tem i‑den‑ti–fi–ca–ção”, exclamou, separando as sílabas para não deixar dúvidas.
Mais adiante, quando confrontado com as acusações de que a empresa havia formado um grupo de trabalho para desmobilizar o movimento quilombola, a convicção do executivo aumentou e a tranquilidade se
foi por alguns instantes. “De forma nenhuma! Pelo contrário. É diálogo, é aproximação das pessoas. Como uma
reunião pra tratar as demandas que eles trazem pode ser para desmobilizar?”, questionou, enfático. “É cada
coisa que aparece que até causa estranheza na gente”, completou, contrariado.
Os maiores problemas que rondam as comunidades do rio Trombetas, segundo Andrade, não têm a ver
com a presença da mineração. Têm a ver com o fato de aquela ser uma região pobre e desassistida pelo poder
público. Os quilombolas cobram que a mineração faça um papel que o Estado deveria fazer.
A empresa, por sua vez, não pode oferecer emprego a todo mundo, mas, ainda de acordo com o executivo, se preocupa. Por isso, está investindo num projeto batizado de Territórios Sustentáveis. Em parcerias com
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ONGs, vai ajudar a capacitar o poder público para gerir melhor os recursos de que dispõe (em 2015, foram investidos R$ 1,7 milhão no projeto).
De acordo com o diretor–presidente, a MRN tem compromisso com a manutenção da cultura e das tradições locais e é totalmente a favor da titulação das terras Alto Trombetas e Alto Trombetas II.
“No sul da Bahia, por exemplo, tem problemas seríssimos de povos teoricamente tradicionais tendo direito a titulação de terras, e depois se revelando que não tem nada a ver com tradicional. Mas aqui na região
a gente tem certeza de que não é o caso. A gente reconhece que todos os povos aqui são quilombolas, têm a
maior legitimidade possível e não temos nada contra isso”, garantiu.
Garantiu também que as consultas prévias sempre foram feitas. “Não tinha o nome de consulta livre,
prévia informada, que isso foi algo que surgiu lá na OIT. Mas o processo de diálogo sempre foi estabelecido.”
No que diz respeito ao ambiente, voltou a bater na tecla da transparência. Os programas de reflorestamento, segundo ele, chegaram a um nível de excelência que entregam uma floresta melhor do que a que foi
retirada. É possível, por exemplo, aumentar a concentração de castanheiras ou copaibeiras, o que favoreceria
o sistema extrativista das comunidades.
Para o diretor–presidente da MRN, é completamente viável fazer mineração sem causar danos ao ambiente. E, a despeito do frescor do desastre da Samarco em Mariana (MG), tragédias como o lago do Batata são
parte do passado. “Foi feito de forma equivocada, mas a legislação, na época, permitiu isso, os órgãos licenciadores permitiram. Eu acho que foi um erro coletivo, não só da mineradora. Mas foi visto que estava errado
e foi corrigido”, disse.
No fim, após quase duas horas de entrevista, Andrade reuniu ânimo para fazer uma última reflexão. “A
mineração é uma atividade muito discriminada pela sociedade de maneira geral”, ponderou. “Acho que isso
vem de quando os portugueses e espanhóis vinham extrair ouro e prata. Se criou essa ideia de que a mineração é uma coisa que alguém tira a riqueza e leva embora. Mas o que se faz aqui, em termos de práticas socioambientais, é modelo pro Brasil”, exclamou, levantando–se da grande mesa oval de madeira. Antes de se
despedir, pensou um pouco e achou por bem lançar um desafio final. “Agora tenta imaginar o mundo de hoje
sem os bens que vêm da mineração.”
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Sandro Alex, por 1 minuto.
O SR. SANDRO ALEX (PSD–PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Izalci, quero registrar
minha visita a dois hospitais, na última semana, nos Municípios de Rio Azul e Jaguariaíva.
Há investimentos importantes em equipamentos no Município de Rio Azul. Destaco a transformação do
hospital local, com o bom uso e a aplicação do dinheiro público em equipamentos que salvam vidas. Inclusive, recém–nascidos foram transportados com equipamentos provenientes de recursos destinados por mim.
Em Jaguariaíva houve o bom uso do dinheiro público na reforma de um hospital histórico da cidade, que
está recebendo agora um novo telhado. Isso poderá atender à região.
São dois bons exemplos da aplicação do dinheiro público em favor do brasileiro, principalmente na área
da saúde.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Carlos Henrique Gaguim.
O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (Bloco/PTN–TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, volto a esta tribuna para falar do Município de Palmas, que se encontra sob a administração de um Prefeito
colombiano.
O Prefeito adotou para a 5ª série das escolas da rede municipal um livro de orientação sexual. O site do
Instituto Kaplan tem o SOSex. Quando as crianças o acessam, encontram ali as maiores barbaridades do mundo. E o Prefeito, por sua Secretaria, faz o chamamento em toda a rede municipal.
Sr. Presidente, em qualquer lugar do mundo, como nos Estados Unidos, na Europa, o mandato de um
Prefeito como esse já teria sido cassado. A Secretaria aceitar que se faça uma barbaridade como dessa com os
nossos jovens é inadmissível.
Por isso, junto com a Deputada Soraya Santos e outros Parlamentares, vamos ao Ministério da Educação
e ao Ministério Público bradar contra essa imoralidade.
Esse Prefeito está matando o povo de Palmas. Esse Prefeito passou dos limites.
Sr. Presidente, quero, por outro lado, parabenizar o Prefeito Eduardo Paes pela realização dos Jogos Olímpicos. Tive oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e ver a organização do evento.
Eu fui Relator de uma medida provisória que destinava 130 milhões para as Olimpíadas. Sob a nossa
relatoria, com a colaboração do Deputado Hildo Rocha, destinamos 30 milhões para a segurança pública do
Maranhão e de Tocantins. Dos 130 milhões previstos na medida provisória, 30 milhões foram destinados à segurança do meu Estado e da cidade de Palmas.
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Fomos ao Ministro e acertamos isso. Houve o compromisso do Deputado do Rio de Janeiro de, após o
encerramento dos Jogos Olímpicos, o material equivalente a 30 milhões – motos, ônibus, câmeras, tudo aquilo
que foi disponibilizado para fazer a segurança durante os Jogos – ser repassado para Tocantins, e 10 milhões
para o Maranhão. Nós vamos cobrar isso do Ministro – não foi o titular da Pasta, mas temos documentos, inclusive o documento empenhado pelos Parlamentares do Rio de Janeiro.
Espero que o meu Estado e a minha cidade de Palmas recebam esse dinheiro destinado ao Rio de Janeiro
e que esses recursos retornem à cidade de Palmas.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado nos meios de comunicação da
Casa e no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – A Mesa acata o pedido de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Leo de Brito, por 1 minuto.
O SR. LEO DE BRITO (PT–AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere como
lidos quatro pronunciamentos de minha autoria em que relato investimentos na área da saúde pelo meu mandato, sobretudo no Núcleo de Apoio ao Autismo, as visitas que fiz em apoio aos nossos candidatos a Prefeito
em Epitaciolândia, Xapuri, Brasileia e Feijó no último fim de semana. E também o apoio aos trabalhadores da
ELETROBRAS Distribuição Acre, neste momento ameaçados pelo risco grande de privatização e consequente
precarização das relações de trabalho.
Quero registrar, sobretudo, a importância e o papel da realização dos Jogos Olímpicos em nosso País e
parabenizar os atletas, os voluntários e todas as pessoas que participaram desse grande evento. Faço um agradecimento especial ao ex–Presidente Lula, porque sem ele não haveria os Jogos Olímpicos Rio 2016.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Acato o pedido de V.Exa. Os pronunciamentos de V.Exa. serão divulgados
nos meios de comunicação da Casa e em A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, nos últimos dias tive oportunidade de me reunir com o
Sindicato dos Urbanitários, organização que representa os servidores da ELETROBRAS Distribuição Acre, para
falar sobre a anunciada intenção do Presidente interino Michel Temer de privatizar as concessionárias do sistema
ELETROBRAS das Regiões Norte e Nordeste do País. Anunciada em julho pela atual gestão do Governo Federal,
tal decisão representará a demissão de quase 300 funcionários no Acre – afetando a vida das respectivas famílias
–, que com o trabalho executado por todos esses anos tanto contribuíram para o desenvolvimento do Estado.
Além disso, a privatização dessas empresas acarretará problemas como a precarização das relações de
trabalho, má qualidade no serviço prestado e elevação das tarifas.
Outra grande preocupação dos trabalhadores, do Governo e de toda a população é em relação ao setor
industrial do Estado, um segmento que vem se desenvolvendo e promovendo a economia do Acre. As indústrias de grande, médio e pequeno porte instaladas no Acre podem sofrer sérios prejuízos com as prováveis
mudanças no setor energético caso a ELETROACRE seja privatizada.
Na reunião, os urbanitários deixaram clara sua preocupação também com a população, em especial as
mais de 15 mil famílias beneficiadas com o programa Luz para Todos. Segundo eles, essa será uma das perdas
mais impactantes para o Estado.
Como representante do povo, manifestei minha disposição de usar todas as ferramentas necessárias para
impedir que mais esse retrocesso alcance o meu Estado e prejudique o nosso povo.
Não podemos deixar que o interesse de grandes empresas afetem e destruam a qualidade de vida que
tanto lutamos para garantir a todas as classes sociais, principalmente as menos favorecidas, que nesse jogo de
cartas marcadas serão as maiores prejudicadas.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, é com muita alegria que venho a esta tribuna anunciar
boas notícias para o setor da saúde no Estado do Acre. Em tempo de crise, muito me alegra poder continuar
usando o meu mandato em favor da população.
Na última semana, acompanhado do Prefeito Marcus Alexandre e do Deputado Estadual do Acre Daniel
Zen, visitei o prédio da Policlínica Barral y Barral, em Rio Branco, onde funcionará o Núcleo de Apoio ao Autismo.
O Núcleo será inaugurado em outubro deste ano e eu vou destinar uma emenda parlamentar no valor
de 1 milhão de reais para garantir toda a estruturação da unidade, que vai atender não somente pessoas com
autismo, mas também crianças diagnosticadas com microcefalia.
Na mesma semana tive a alegria de comemorar, junto com lideranças da Igreja Assembleia de Deus, a
garantia de emenda para a compra de um micro–ônibus que dará apoio à Casa Terapêutica Ebenezer, entida-
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de que cuida de pessoas em vulnerabilidade social. A Ebenezer é uma das casas terapêuticas mais antigas e
comprometidas do Estado. Agora, com o nosso apoio, poderá prestar serviço de mais qualidade.
Encerrei a minha agenda no Acre visitando o Município de Feijó. Distante 360 quilômetros da capital
acriana, a pequena cidade, localizada na região de Tarauacá–Envira, prepara–se para receber sua primeira maternidade. Atualmente, as parturientes procuram o Hospital Geral de Feijó e em casos de complicação são encaminhadas para o Município vizinho, Tarauacá.
Com o recurso que destinei ao Município, a Prefeitura terá condições de contar com uma subestação
de energia que abastecerá tanto a maternidade quanto o hospital, melhorando consideravelmente o atendimento à população.
Contabilizados todos os valores, chega–se a mais de 1,5 milhão de reais em investimentos na saúde do Acre.
Muito obrigado
Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, o País inteiro está em campanha para escolher os novos
representantes de cada cidade brasileira. No Acre nós também estamos numa verdadeira corrida contra o tempo, que agora está bem mais curto, para ajudar nesse processo.
Somente no último fim de semana visitei cinco Municípios acrianos, totalizando 17 pelos quais passei
nos últimos 15 dias. Nesta semana começamos por Capixaba. O Município foi desprezado pela atual gestão e
a população encontra–se abandonada. Apostamos nos nomes de Damião e Domingos para Prefeito e Vice–
Prefeito, respectivamente.
Na última sexta–feira, dia 19, reunimos os candidatos a Vereador pela Frente Popular do Acre e algumas
das principais lideranças do Município para uma conversa realista e animadora.
De Capixaba partimos para Xapuri, terra de Chico Mendes. Por lá também a Oposição deixou a cidade
destruída e abandonada.
Participei da inauguração do comitê de campanha dos companheiros Bira e Maria Moraes. O que era
para ser apenas uma inauguração tornou–se uma grande festa, marcada pela animação e determinação da
militância, que está indo às ruas brigar por uma cidade melhor.
Em seguida fomos a Brasileia, que também sofreu nos últimos 4 anos com a má administração da Oposição, envolvida em escândalos de corrupção pelos quais o Prefeito e parte de sua equipe são investigados
criminalmente. Eles são acusados de desviar pelo menos 7 milhões de reais dos cofres públicos.
Em Brasileia, Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado estão motivados e determinados a tirar a cidade
do caos em que se encontra e devolver a dignidade à população.
Encerramos nossa caminhada pelos Municípios do Acre, esta semana, em Feijó. Lá estamos batalhando
pela permanência do companheiro Mêrla na Prefeitura, desta vez em parceria com a companheira Cardoci, uma
guerreira, militante da educação. Quando Mêrla assumiu a Prefeitura encontrou–a cheia de irregularidades e
inadimplência. Esses 4 anos foram de luta e muito trabalho para reorganizar o Município. Acreditamos que é
hora de colher os frutos dessa batalha.
A campanha da Frente Popular do Acre ganha força pelas cidades do Estado. Seguiremos dialogando
com a população e mostrando muito trabalho.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, quero deixar registrado nos Anais desta Casa meu orgulho pelo sucesso que foram os Jogos Olímpicos Rio 2016. Foram três semanas de muito entusiasmo. Atletas de
todo o mundo aqui deram o seu melhor nas diversas modalidades, sem perder os valores essenciais que só o
esporte é capaz de trazer a nossa vida.
Por falar em atletas, quero parabenizar toda a delegação brasileira pela conquista do melhor resultado
em todas as participações do Brasil nos Jogos. São guerreiros e guerreiras que se dedicaram durante muitos
anos para conquistar a tão sonhada medalha.
Mas um atleta merece toda nossa homenagem. É o goleiro Weverton, da Seleção Brasileira de futebol
masculino, acriano lá da Baixada da Sobral. Weverton é daquelas pessoas que a gente se enche de orgulho só
de falar. Ele é um exemplo para todos nós de superação e humildade.
Sr. Presidente, quero deixar registrados meus parabéns às duas pessoas sem as quais nada disso teria
acontecido: o ex–Presidente Lula, que tanto lutou para que o Brasil conquistasse o direito de sediar os Jogos
Olímpicos, e a Presidenta Dilma, que com sua equipe, durante todo esse tempo, envidou todos os esforços para
que pudéssemos realizar os melhores Jogos Olímpicos da história.
Parabéns a todos que fizeram dessa linda festa do esporte uma celebração inesquecível, em especial os
que trabalharam durante os Jogos, aos atletas brasileiros, a Lula e a Dilma!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE– (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos.
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O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nós estamos assistindo ao início das campanhas para as eleições municipais. E dou meu testemunho de fé, pois
acompanho de perto o processo, de certa indignação do cidadão, da população, dos brasileiros com a política.
As pessoas estão com um pé atrás por conta do que veem e das notícias transmitidas a partir de Brasília. Na
verdade, as pessoas estão com os dois pés atrás.
Ressalto que só a política salva a política. Nós vemos coisas ruins, mas também vemos coisas boas. Se a
política é suja – e tem sujeira na política, é verdade –, se os políticos estão envolvidos com muita coisa – e estão –, não é menos verdade que nem sempre a política é suja, nem todos têm envolvimento, nem todos são
sem–vergonha. Nós temos que separar o joio do trigo; nós temos que dar nome aos bois; nós temos que ver
quem é quem.
Por isso, digo que o meu PDT, o nosso PDT, o PDT de Getúlio, de Jango, de Brizola está aqui de cara limpa,
de mãos limpas para enfrentar a política com responsabilidade e com seriedade.
Enganam–se os que pensam que não votando não vão eleger ninguém. Acabam elegendo não o seu
candidato, mas outro. E a pena de quem não vota é ser governado por aqueles que ele não elegeu, até porque na política não há lugar vazio. Se não sou eu, é ele; se não sou eu nem é ele, é um deles; se não é um dos
nossos, é um dos outros; se os bons se omitem, os maus tomam conta. A política é tão dinâmica, a sucessão
nas funções e nos cargos políticos é tão rápida que, se morrer o político, a viúva nem coloca luto e já há outro
sentado no lugar do falecido.
Então, nós temos que fazer política. Eu sou político e não tenho vergonha de fazer política, embora possa haver muitos políticos sem–vergonha Brasil afora. O que é importante, Sr. Presidente, nesta hora, é chamar
à responsabilidade tantos quantos têm compromisso com a transparência neste País.
É verdade que aqui de Brasília sai notícia ruim, mas Brasília é que nem uma rodovia: passam cinco, oito,
dez, quinze mil carros por dia, mas a notícia é apenas sobre aquele carro que se envolve em acidente. Se há
mortes, a notícia corre como rastilho de pólvora. De Brasília a notícia só sai se é ruim. Mas aqui também há
notícia boa, aqui também há gente decente. E, como disse – e repito –, temos que separar o joio do trigo, dar
nome aos bois, ver quem é quem, porque – repito – só a política salva a política.
Com isso queremos, de forma limpa e transparente, eleger nossos Vereadores, nossos Prefeitos e nossos
Vice–Prefeitos e renovar a política por dentro. E só há uma maneira de fazer isso: participando, participando,
participando e participando.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Valmir Assunção.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT–BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna nesta tarde para recordar que no dia 2 de outubro de 2009 Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente do Brasil, estava na Dinamarca acompanhando a escolha da sede dos Jogos Olímpicos 2016, quando o
Rio de Janeiro foi a cidade escolhida. Houve grande festa em todo o Brasil e grande repercussão nos meios de
comunicação.
Com a disputa política no Brasil, os meios de comunicação começaram a criticar as Olimpíadas, dizendo
que não iam dar certo, que nós não tínhamos condições de organizá–las. A Presidente Dilma deu continuidade
a todo o trabalho e escolheu nada mais, nada menos, do que Abel Gomes Diretor–Geral Artístico para fazer a
cerimônia de abertura e de encerramento. Foi um sucesso, um show. Todo o mundo se curvou.
Portanto, quero parabenizar o Presidente Lula e a Presidente Dilma e reconhecer seu trabalho e dedicação, que permitiram ao mundo inteiro conhecer o Rio de Janeiro e o Brasil, e todos aqueles que participaram
direta ou indiretamente desse evento, sobretudo aqueles que fizeram com que o povo brasileiro se orgulhasse
cada vez mais do Brasil e das belezas do Rio de Janeiro.
Eu quero ainda, Sr. Presidente, parabenizar Isaquias Queiroz, de Ubaitaba, na Bahia, que ganhou duas
medalhas de prata e uma de bronze, e Robson Conceição, do Bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador,
que ganhou uma medalha de ouro.
O esforço de dezenas, centenas, milhares de pessoas fez com que ganhássemos medalhas de ouro, prata e bronze, mas sobretudo permitiu que as Olimpíadas se tornassem uma grande festa não só para os brasileiros, não só para os cariocas, mas para as pessoas do mundo inteiro que estiveram presente ao evento ou
acompanharam pela televisão.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o legado das Olimpíadas mostra mais uma vez que o povo brasileiro
tem a capacidade de superar todos os momentos difíceis. Por isso, parabenizo o Presidente Lula, a Presidente
Dilma, os atletas, os voluntários, todos que participaram das Olimpíadas e o povo brasileiro, que fizeram essa
grande festa para o mundo todo.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Rocha, do PSDB do Acre.
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O SR. ROCHA (PSDB–AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ocupo esta tribuna mais
uma vez na tarde de hoje para trazer outro tema que tem deixado a população do meu Estado bastante preocupada: segurança pública.
Nos últimos dias as facções criminosas acrianas Bonde dos 13, PCC e Comando Vermelho têm causado
à população um verdadeiro pânico, com depredação do patrimônio público, incêndio de vários prédios e destruição de veículos oficiais. Para ter ideia, só no Município de Senador Guiomard, que dista 24 quilômetros da
Capital, seis ônibus escolares foram queimados.
Sr. Presidente, tudo isso acontece diante da incompetência, da omissão dos gestores da segurança pública e do Governo Estadual. As facções criminosas Bonde dos 13, PCC e Comando Vermelho têm atuado livremente nos presídios. Livremente! Um cidadão que é preso e conduzido ao sistema prisional acriano é obrigado,
por conta da omissão do Estado, a se filiar a uma delas, por falta de garantia de sua integridade física dentro
do presídio, e, uma vez filiado, passa a ter a proteção dessa organização. Mas logo depois, quando ganha a
liberdade ou foge – porque a omissão e a incompetência são tamanha no sistema prisional, assim como no
restante da segurança pública –, esse cidadão que integra a facção criminosa é obrigado a cumprir tarefas e
financiar essa organização, que tem se organizado, enquanto o Estado tem uma segurança pública cada vez
mais desorganizada.
De um lado nós temos uma das melhores Polícias Militares do Brasil, mas ela não tem as condições mínimas para trabalhar porque falta combustível, porque os coletes estão vencidos, não há munição, armamento,
viaturas; de outro lado nós temos o crime se organizando. Quem paga essa conta é o acriano, a população, que
está amedrontada, com medo de sair às ruas. Eu disse, e repito, que isso tudo acontece diante da incompetência e da inoperância dos gestores da segurança pública e do Governo Estadual.
O fato é que no meu Estado o Governo vai gastar este ano, Deputado Domingos Sávio, 7 milhões com
a Polícia Militar, para dar segurança, cuidar do policiamento ostensivo, mas vai gastar mais de 20 milhões com
propaganda.
Já que fiz críticas – e faço porque conheço segurança pública, sou policial militar –, quero fazer um desafio ao Governador Tião Viana, assim como alguns petistas e aliados me fizeram: estou disposto a destinar 100%
das minhas emendas para a área de segurança pública, desde que o Governo destine 100% dos recursos da
mídia, os mais de 20 milhões, para atender policiais militares, bombeiros, policiais civis, agentes penitenciários,
que vêm denunciando o caos e as mazelas do sistema de segurança pública no Acre.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja divulgado este pronunciamento nos meios de comunicação da Casa.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Acato o pedido de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Vinicius Carvalho.
O SR. VINICIUS CARVALHO (PRB–SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
amanhã instalaremos a Comissão Especial para analisar a Proposta de Emenda à Constituição nº 200, de 2016,
de autoria do Senador Marcelo Crivella, que, com muita sensibilidade, isenta de IPTU todos os templos religiosos do nosso País.
Sabemos que as instituições religiosas são as que mais prestam serviços de resgate da dignidade da família e da pessoa humana, sem receberem qualquer tipo de incentivo por parte do Governo.
Eu quero, portanto, parabenizar o Senador Marcelo Crivella pela apresentação dessa PEC. Amanhã, no
Plenário 9, teremos a instalação e eleição da Mesa da Comissão Especial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Fábio Faria.
O SR. FÁBIO FARIA (PSD–RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de dizer a esta Casa
que o Exército Brasileiro esteve, nos últimos 25 dias, presente no Rio Grande do Norte, onde nós enfrentamos
a criminalidade por instalar bloqueador de celular na prisão de Parnamirim.
O Governador Robinson Faria pediu prorrogação do prazo de permanência do Exército e da Marinha ali
após uma série de ataques de bandidos, como o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e todo o Brasil
tomaram conhecimento pela TV.
No fim deste mês, no dia 31, vão ser instalados mais dois bloqueadores de celulares, um deles na prisão
de Alcaçuz, onde há o maior número de criminosos, com 1.400 presos.
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir o apoio desta Casa, da bancada do PSD e do Presidente desta Casa
junto ao Ministério da Defesa e ao Presidente Temer para podermos levar a Força Nacional para o Rio Grande
do Norte, que começou a instalar bloqueadores de celulares nas prisões e está sendo exemplo de combate à
criminalidade no Brasil.
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Sr. Presidente, não poderemos instalar na semana que vem esses bloqueadores em Alcaçuz e em Nova
Cruz se não tivermos o apoio da Força Nacional.
Quero parabenizar, mais uma vez, o Governo Robinson Faria pela coragem de enfrentar a bandidagem
depois de muitas ameaças.
Deixo aqui o apelo ao Ministro da Defesa para que leve a Força Nacional ao nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Joaquim Passarinho.
O SR. JOAQUIM PASSARINHO (PSD–PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nós queremos ressaltar que se encerrou ontem em Belém o XVII Congresso Eucarístico Nacional, uma reunião
importante da Igreja Católica.
O evento durou 1 semana na Capital do Pará e recebeu o clero do Estado e do País, Deputado Goulart.
Houve reuniões, espiritualizações, uma série de debates e palestras, no intuito de revigorar a Igreja e a fé do
povo brasileiro, principalmente a fé do amazônida.
O XVII Congresso Eucarístico Nacional, que teve como tema Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária, proporcionou momentos muito importantes para todos nós paraenses, para todos nós amazônidas, pois
pudemos receber sacerdotes e toda a cúpula da Igreja Católica em Belém durante 1 semana.
Volto a dizer: fizemos um grande debate, um grande momento de encontro e espiritualização. A cidade
estava lotada. Graças a Deus, tudo correu como planejado, na maior ordem e tranquilidade. Ontem, ao término, fizemos uma procissão maravilhosa. Enfim, tudo saiu como planejado.
Nós queremos deixar nosso abraço ao Arcebispo Metropolitano de Belém, D. Alberto Taveira, que coordenou o evento; ao Cônego Ronaldo Menezes, um dos que também participaram dessa organização; ao Padre
Carlos e aos demais padres e membros da Igreja – religiosos e leigos –, pois conseguiram fazer uma grande
festa, uma grande reunião, um grande momento de espiritualização, um grande encontro de fraternidade e
de fé na Capital do Pará.
Foi muito importante fazer esse congresso na Amazônia, no Norte do País, para aproximarmos o povo da
Igreja e a Igreja da nossa realidade, da realidade dos mais pobres, dos mais humildes. Que depois desse evento
nós possamos fazer com que a Igreja se revigore, com novos pensamentos, principalmente com a ideia que
o Papa Francisco tanto prega de aproximar cada vez mais a Igreja dos pobres e necessitados. Que através da
Igreja e da fé nós possamos realmente diminuir o sofrimento do povo, dando mais energia, esperança e ordem
à família brasileira, à família paraense, à família amazônida.
Parabéns à Igreja Católica pelo XVII Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Belém, na semana passada.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Deputado Mauro Pereira.
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Izalci, eu
gostaria de parabenizar a sociedade brasileira, especialmente o povo hospitaleiro do Rio de Janeiro, os voluntários que trabalharam nas Olimpíadas e o Prefeito Eduardo Paes.
Nós visitamos as obras das Olimpíadas Rio 2016 há aproximadamente 4 meses e pudemos ver o trabalho e a dedicação do Prefeito Eduardo Paes e do Deputado Pedro Paulo, que, na época, era seu Secretário. Eu
gostaria de parabenizá–los.
Eu gostaria de parabenizar também todos que participaram do sistema de segurança nas Olimpíadas,
o Ministro da Justiça, Alexandre Moraes, que esteve à frente, o Ministro do Esporte, Leonardo Picciani, e o Ministro da Defesa, Raul Jungmann.
O Ministro Leonardo Picciani e o Ministro Alexandre Moraes estiveram presentes durante todo esse período no Rio de Janeiro, acompanhando tudo, porque, para a imagem do nosso País, era de fundamental importância que tudo desse certo.
Nós temos que parabenizar todos os policiais. O Estado de São Paulo também enviou policiais para o
Rio de Janeiro, para que a segurança fosse bem feita. O evento foi um sucesso. Temos que parabenizar nossos
atletas. O legado das obras ficou para o Rio de Janeiro – metrô, BRT, enfim, tudo.
Eu gostaria de parabenizar também a iniciativa privada, que participou firmemente desse projeto. Em
torno de 70% dos recursos aplicados são privados. É assim que se fazem as coisas, com parcerias.
Infelizmente ouvi diversos petistas falando de Dilma e Lula. Dilma e Lula realizaram a Copa do Mundo, fizeram esses estádios que não servem para nada. Na época, todo mundo lembra, durante os jogos, o povo estava
nas ruas brigando, querendo tirar Dilma, fazendo protestos. Essa foi a Copa do Mundo que Dilma e Lula fizeram.
Esta Olimpíada foi feita por um Presidente que há 90 dias trouxe a paz e a tranquilidade para o nosso
povo, que agora está mais feliz ainda, com as vitórias que nós tivemos, representadas nas 19 medalhas.
Para concluir, Deputado Izalci, eu gostaria de dizer que estamos vivendo um período eleitoral muito intenso, quando candidatos a Prefeito e Vereador têm que trabalhar muito, gastar sola de sapato, porque não têm
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financiamento de campanha. Estive em Bento Gonçalves, Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, acompanhando
os trabalhos dos nossos colegas.
Quero registrar ainda que faleceu o ex–Prefeito de Bento Gonçalves, Roberto Lunelli – gestão de 2009 a
2012 –, e dar os pêsames aos familiares. Ele deixa a esposa e o filho, Pietro. Lunelli era do Partido dos Trabalhadores, foi um homem que trabalhou muito e lutou pela democracia. Ele estava vindo de uma reunião política,
sofreu um acidente de carro e faleceu. Que Deus o tenha em descanso. É o que nós desejamos. Com certeza,
as pessoas de bem merecem ser respeitadas. O Prefeito Roberto Lunelli foi um professor, uma pessoa muito
dedicada à vida pública. Que Deus o tenha!
Era isso, Sr. Presidente Izalci.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Jhc.
O SR. JHC (PSB–AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos vivenciando o período eleitoral, após a aprovação da reforma, ou, como muitos militantes da área eleitoral chamam,
“deforma eleitoral”.
O que podemos observar com propriedade, já que sou candidato a Prefeito de Maceió, é que a estrutura, a plutocracia, a influência do dinheiro e da máquina pública na eleição não deixou de acontecer. Chamo a
atenção dos órgãos de fiscalização e controle, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, para que façam
cumprir a legislação e assim possamos ter pleitos mais justos, mais iguais.
Também peço o empenho a todos os eleitores brasileiros para colocarem a mão na consciência, depois
de tudo que estamos vivendo, para fazermos uma eleição que possa passar o Brasil a limpo e mostrar essencialmente a força da democracia, que é a força do povo.
Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de chamar a atenção da Casa para avançarmos nessa pauta e, aí sim,
fazermos uma reforma política, e não uma reforma eleitoral, ou “deforma eleitoral”, como alguns já estão apelidando, diante do vexame que vamos passar nesta eleição por causa de algumas anomalias criadas na nossa legislação.
Eu agradeço ao Deputado Izalci e a todos os Parlamentares a compreensão e chamo a atenção dos órgãos competentes e sérios do País. Que as instituições possam andar lado a lado com a sociedade e cobrar
uma postura correta no que diz respeito à legislação eleitoral brasileira, dos candidatos e também daqueles
que estão enfrentando esse pleito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem a palavra a Deputada Jô Moraes.
A SRA. JÔ MORAES (PCdoB–MG. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Izalci, caros Deputados e
queridas Deputadas, neste momento eu quero compartilhar com o povo brasileiro a satisfação de mostrar ao
mundo do que somos capazes.
Parabenizo todos e todas que voluntariamente dividiram sua generosidade espalhando esse sentido de
fraternidade que tem o povo brasileiro e destaco a participação de voluntários com síndrome de Down, que
deram o melhor da sua contribuição.
Parabenizo também todos os 465 atletas que integraram o time do Brasil. Lembro que esse esforço conjunto resultou no melhor desempenho que já tivemos em todas as Olimpíadas: 19 medalhas. Destas, com exceção do vôlei e do futebol, 17 foram conquistadas por integrantes do Programa Bolsa Atleta, que não começou
agora. Esse resultado não é fruto de 2 meses de interinidade e confusões, é fruto de uma política de inclusão
no esporte que teve seu início em 2008, com a criação do Programa Atletas de Alto Rendimento, que incorporou uma parceria entre Ministério do Esporte e Ministério da Defesa.
Por isso, cumprimento aqui o Presidente Lula, que chorou, em 2009, quando se garantiu ao Rio sediar
os Jogos Olímpicos. Ele chorou, porque disse ao mundo que, para o Brasil, poderia ser algo que mostrava a excepcionalidade da América Latina.
Quero cumprimentar a Presidenta Dilma e os ex–Ministros Orlando Silva e Aldo Rebelo, que nessa construção fizeram com que uma política de inclusão social e esportiva mostrasse ao mundo do que somos capazes, e o povo brasileiro, que soube derrotar toda a ação autoritária e se manifestou nos estádios e se expressou
com suas camisas, com seus cartazes, dizendo aquilo que todos queriam dizer: “Fora, Temer!”
Concluo parabenizando as Forças Armadas, que tiveram sensibilidade e capacidade para incorporar
todos aqueles que tinham dificuldades em toda essa sua trajetória. Integrantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica trouxeram 13 medalhas.
Parabéns ao povo brasileiro, à política de inclusão social. Que grande vitória nós poderemos mostrar ao
mundo nos próximos anos.
Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento seja publicado nos meios de comunicação da Casa e divulgado no programa A Voz do Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Acato o pedido da Deputada Jô Moraes.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Evair Vieira de Melo.
O SR. EVAIR VIEIRA DE MELO (PV–ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
entre os dias 24 e 28 de agosto, na minha terra natal, Conceição do Castelo, onde meus pais ainda residem,
será realizada a XXV Festa do Sanfoneiro e a XXII Exposição agropecuária, momento importante, para mostrar
a força da agricultura desse Município e as tradições e valores do nosso povo. Haverá concurso leiteiro, rodeio,
cavalgadas e o concurso de sanfoneiro, uma tradição histórica da nossa gente.
Quero convidar todos que estiverem com a agenda disponível para visitar o Município desse povo trabalhador, Conceição do Castelo, que com certeza vai nos receber com muito orgulho e brilho nestes dias de
festa e de muita integração. O nosso povo é de paz e de alegria. Será um momento único da nossa agricultura
e também de confraternização.
Conto com a presença de todos.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Lobbe Neto, por 1 minuto.
O SR. LOBBE NETO (PSDB–SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Izalci, Srs. Parlamentares, quero
trazer nossos cumprimentos a todos os organizadores do Brotas Gourmet 2016, na cidade de Brotas, através
da Associação das Empresas de Turismo de Brotas e Região – ABROTUR e do Sindicato Rural de Brotas, pela
excelente organização.
Quero também trazer nossos cumprimentos aos amigos do grupo Os Independentes, de Barretos, e a todos aqueles que organizam a maravilhosa Festa do Peão de Boiadeiro. Na quinta–feira participaremos da festa
em Brotas e na sexta–feira, do Barretão 2016. Quero deixar nossos cumprimentos a todos os organizadores.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Nelson Pellegrino.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT–BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vários Deputados que me
antecederam puderam falar do sucesso das Olimpíadas. Apesar da torcida contrária de alguns, elas de fato foram um sucesso, o que mostrou que foi correto o Presidente Lula ter se empenhado para que viessem para o
Brasil. O momento deu muita visibilidade ao País, e será muito importante para o turismo.
No entanto, é preciso que se faça justiça ao Presidente Lula. Em todas as matérias divulgadas não se fez
justiça àquele que teve a capacidade de trazer as Olimpíadas para o Brasil e que iniciou o processo de construção dessa infraestrutura. Também temos que reservar um capítulo para homenagear a Presidente Dilma,
porque o Governo interino está há 100 dias no comando, e em 100 dias não se organiza olimpíada.
Quero dizer que este desempenho maravilhoso que o Brasil obteve, o melhor em todas as Olimpíadas,
13º lugar – número simbólico –, ocorreu graças aos medalhistas oriundos do Programa Bolsa Atleta, criado pelo
Presidente Lula e mantido pela Presidente Dilma.
Quero registrar que três baianos contribuíram decisivamente para essa performance: Rogério Micale, técnico da Seleção Olímpica, que conseguiu um título inédito muito importante; Robson Conceição, medalhista
no boxe; e Isaquias Queiroz, medalhista na canoagem.
Eu faço este registro em homenagem a todos os nossos atletas que conquistaram medalhas e em elogio
ao desempenho do Brasil, da organização, e digo que as Olimpíadas foram muito importantes para o País, ao
contrário do que alguns anunciavam.
Esperamos que o Programa Bolsa Atleta, tão importante para este desempenho, seja mantido.
Recentemente, o ex–Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse que o que se construiu em 10 anos
na educação está sendo desmontado em 100 dias. O PROUNI está sendo praticamente desmontado, o PRONATEC foi desmontado, o Programa Ciência sem Fronteiras está sendo desmontado. Programas importantíssimos que foram construídos na era Lula e Dilma estão esvaziados pelo Governo provisório, ou desmontados.
O PROUNI levou milhões de estudantes às universidades, o PRONATEC formou milhões de profissionais neste
País, o Programa Ciência sem Fronteiras permitiu a brasileiros viverem um ambiente de excelência nas melhores universidades do mundo. Isso sem falar do anunciado corte de 45% no orçamento da educação para o ano
que vem. Um país que não investe em educação, questão fundamental para qualquer nação ter um lugar ao
sol, é um país sem futuro.
Portanto, quero deixar aqui este protesto contra o desmonte que está acontecendo.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT–PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, é importante destacar a luta do Presidente Lula, juntamente, é claro, com a sociedade brasileira e
várias outras lideranças, para que nós tivéssemos as Olimpíadas no País. Foi importante também a continuidade das ações por parte da nossa Presidenta Dilma. Dois Ministros do Esporte também foram responsáveis pela
organização e construção das áreas onde os atletas puderam realizar as ações esportivas.
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Neste momento muitas pessoas querem fazer festa com o chapéu alheio, ou seja, dizer que foram responsáveis pelo evento. Foi demonstrado que 17 das 19 medalhas são resultado da ação do Programa Bolsa
Atleta, que fez com que não apenas os atletas que ganharam as medalhas pudessem estar preparados, mas
também todos aqueles que contribuíram efetivamente com a festa que foram estas Olimpíadas.
É importante destacar, do meu Estado, o lateral esquerdo da seleção de futebol, Douglas Santos, paraibano de João Pessoa, que foi uma referência também nesta luta em que pela primeira vez o Brasil consegue
uma medalha de ouro no futebol.
Concluo meu discurso com trecho do que escreveu Emir Sader, colunista do blog Brasil 247, no texto intitulado Chega de Temer!
O anonimato de Michel Temer no Maracanã, diante do mundo, simboliza perfeitamente o esvaziamento
total da sua capacidade de governar, mesmo interinamente. Pronunciando, de forma balbuciante, duro
como um boneco de madeira, ele revelou ao que está reduzida sua presidência.
Para terminar de configurar o cenário de fim de interinidade, as pesquisas revelam que ninguém quer
as propostas do seu governo, ninguém o quer na presidência, enquanto as denúncias de corrupção recaem
diretamente sobre ele e completam o quadro de um governo todo ele salpicado por denúncias cada vez mais
frequentes e contundentes.
(...)
Então, não façam festa com o chapéu alheio, porque o povo brasileiro quer ter a consciência e a memória
daquilo que foi feito pelo nosso Presidente Lula e pela nossa Presidenta Dilma.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem a palavra o Deputado Vanderlei Macris.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB–SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Srs. Deputados,
tivemos há pouco audiência pública na Comissão Especial que discute as 10 Medidas contra a Corrupção, da
qual faço parte.
Já tivemos a presença do Juiz Sérgio Moro e do Procurador Deltan Dallagnol, do Ministério Público Federal, coordenador da Operação Lava–Jato. Questionados por mim sobre a implantação de turmas e câmaras
especializadas e exclusivas de probidade administrativa, proposta do ex–Deputado Paulo Renato, eles se declararam favoráveis. Essa medida se resume a criar câmaras, turmas especializadas nos tribunais para discutir,
para se especializarem nas áreas de corrupção.
O Procurador Deltan Dellagnol disse que a especialização pode minimizar a morosidade da Justiça, aperfeiçoar o conhecimento e o grau de experiência que o magistrado tem para resolver os problemas submetidos
a eles. O grande problema é a morosidade da Justiça, porque representa a sensação de impunidade, e às vezes
é a própria impunidade. É necessária a criação de câmaras especiais nos tribunais, porque os juízes e desembargadores se especializarão em atuar fortemente nessa direção, com conhecimento de causa e rapidez na decisão.
Ainda segundo o Procurador, essa iniciativa viria em boa hora. Nós temos a deturpação verticalizada de
recursos públicos e é preciso sanar, ao menos minimizar esses desvios.
Essas discussões nós estamos fazendo na Comissão, muito bem e competentemente presidida pelo
Deputado Joaquim Passarinho, que tem provocado debates, como fez hoje, com dois juristas presentes, um
debate extraordinário sobre as dez medidas que estão sendo discutidas, que evoluiu e culminou na proposta
de substitutivo, com a criação de turmas ou câmaras especializadas e exclusivas de probidade administrativa.
Essa iniciativa é de extrema importância para o País. Desde 2011 foram protocolados inúmeros pedidos
de inclusão na Ordem do Dia para que votemos essa proposta. É fundamental atuarmos contra os crimes ao
patrimônio público. Temos que pensar na governabilidade futura do País, não apenas em fatos episódicos e
imediatos, como estes da Lava–Jato. Que a sociedade brasileira possa ter um manancial legislativo capaz de
atuar de maneira forte no combate à corrupção.
Tivemos uma séria crise de governabilidade, também em razão da impunidade. A Comissão Especial de
Medidas contra a Corrupção está trabalhando fortemente. Esperamos poder indicar rapidamente a proposta
das medidas acatadas pela Comissão, em debate democrático, aberto, sério, que trarão benefícios à sociedade
brasileira, com uma legislação que possa compreender as necessidades dos tribunais e as decisões que devem
ser efetivamente aprovadas por esta Casa que darão guarida a essa iniciativa de mais de 3 milhões de pessoas,
de toda a sociedade, hoje mobilizada em relação a essas medidas contra a corrupção.
Já pedi ao Relator Onyx Lorenzoni que as alterações propostas ou aprovadas pela Comissão Especial
que discute o Código de Processo Penal, Projeto de Lei nº 8.045, de 2010, sejam levadas em consideração, para
que possamos convergir os trabalhos – é uma forma de otimização da atuação empreendida pela Comissão
de Combate à Corrupção – e assim alcançarmos o máximo proveito possível.
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Temos que assegurar a apuração minuciosa dos fatos ocorridos e a punição rigorosa dos responsáveis,
independentemente dos seus apadrinhamentos e partidos políticos de filiação. O objetivo é acabar com a impunidade em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Autorizo publicação do pronunciamento de V.Exa. nos meios de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Delegado Edson Moreira.
O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR–MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, estamos assistindo à ditadura dos criminosos: no Acre estão mandando queimar, de dentro
dos presídios, estabelecimentos públicos, delegacias, quarteis; no Rio Grande do Norte estão fazendo a mesma coisa. O que está acontecendo? A impunidade está campeando no Brasil, de Sul a Norte, de Leste a Oeste.
Em Minas Gerais não é diferente e a criminalidade está alta, com roubos; em São Paulo, nem se fala, Deputado
Capitão Augusto; na Bahia também, Deputado José Rocha; e por aí vai.
Alguma coisa tem que ser feita. A legislação tem que ser mudada, a segurança pública tem de ser mudada. Eu acho que a unificação das polícias é um caminho, embora muitos não concordem, principalmente os
policiais militares. Temos que fazer alguma coisa! Tem que haver mudança!
Na sexta–feira eu estive em Teresina, no Piauí, onde a qualificação dos agentes de segurança pública é
muito boa, principalmente dos policiais militares. Mas eles querem a unificação das polícias, que nós também
queremos, inclusive de salário.
Temos que nos unir e fazer uma legislação condizente com a criminalidade, porque ser criminoso no Brasil
é muito bom. O cara comete todo tipo de crime – rouba, mata –, e vai para a cadeia, onde há mulher, telefone,
pizza, e por aí vai. E as pessoas de bem estão levantando muro, colocando arame farpado, cerca elétrica, tudo
quanto é tipo de obstáculo, mas não dão conta. A urbanização na cidade mudou completamente. São verdadeiras muralhas, mas transponíveis facilmente pelos criminosos. E se eles não conseguem entrar esperam a
vítima chegar, dominam, entram na casa e cometem barbaridades.
Temos que mudar a legislação, para darmos maior segurança à população brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Determino à Mesa que registre a presença de todos que falaram aqui e que,
de acordo com o painel, estão ausentes.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Com a palavra o Deputado Edmilson Rodrigues.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL–PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado Delegado
Edson Moreira, quem o filmava enquanto V.Exa. fazia o seu pronunciamento era um Deputado capitão. Então,
a unificação das polícias é uma necessidade. E há uma Comissão Especial debatendo o tema.
Mas os policiais militares têm algumas vantagens, de aposentadoria, por exemplo, e não se pode perder
isso, não se pode nivelar por baixo. A desmilitarização, na minha avaliação, com todo o respeito aos militares...
No caso das polícias, se houver a unificação, não vai dar para militarizar as civis. Então, nós temos que desmilitarizar, no sentido de tirar a tutela do Código Penal Militar, a tutela das Forças Armadas sobre as polícias militares,
sem tirar o status. Nós temos de fazer um trabalho unificado, para ver como se estabelece a relação entre as patentes, porque essa é uma grande dificuldade. Afinal de contas, um coronel e um delegado têm equivalência?
Então, este é o desafio: debater sem paixão uma proposta de unificação, desmilitarização, sem perdas
aos atuais militares, e com um grau de patentes, como ocorre na Itália, nos Estados Unidos, em todos os países
do mundo. Essa estrutura de polícia do Brasil é exclusivamente nossa, ainda muito influenciada pelo regime
militar. É o momento da mudança.
Eu quero dizer que nem em tudo eu concordo com V.Exa., mas uma coisa é certa: sem avançarmos na
qualificação das forças de segurança que atuam nos Estados, não é possível fazer o bom combate à violência
e ao crime. Portanto, a paz exige que esse debate se aprofunde.
Presidente, eu queria ainda fazer referência a uma matéria publicada pela agência O Globo, 3 dias atrás,
cujo título é Após oito meses, CPI da FUNAI e INCRA é encerrada sem relatório final. Ruralistas cobram de Rodrigo
Maia continuação dos trabalhos. Perderam! Não foi por falta de tempo. O Presidente Waldir Maranhão chegou
a prorrogar por 30 dias, e o Presidente Rodrigo Maia, cumprindo o Regimento – agora está consolidado –, não
prorrogará mais.
Deputado Alceu Moreira, V.Exa. perdeu! Isso mostra que a falta de transparência e o autoritarismo que
marcaram a Presidência da CPI sob o seu comando não ajudam a avançar. Vou dar um exemplo. No sul do Pará,
no meu Estado, que tem duas vezes e meia o tamanho da França, houve diligência que eu só soube na véspera.
Não dá para brincar com CPI. Isso é coisa séria.
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Aliás, houve falta de transparência inclusive no dia em que se tentou abrir o sigilo bancário e fiscal de
pessoas, cientistas, instituições, numa reunião secreta para discutir isso, sem assessorias para os Deputados e
para as bancadas, sem a participação da imprensa. E a Justiça acabou derrubando isso.
Queriam destruir a FUNAI, queriam destruir o INCRA. Não conseguiram. Nem relatório houve. É uma
vergonha uma CPI não ter relatório. É um absurdo! Com toda a assessoria, inclusive com membros do Ministério Público de outros Estados, trazidos para Brasília, claro que ganhando dinheiro público, faltou um relatório.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, a CPI criada pela bancada ruralista para investigar irregularidades na FUNAI e no INCRA, mas que tinha como principal objetivo o ataque aos movimentos sociais
indígenas, organizações indigenistas e antropólogos que atuaram nos processos de reconhecimento e demarcação de terras indígenas, teve fim, após três prorrogações, no último dia 17.
Apesar do elevado gasto de recursos públicos com passagens e diligências aos Estados, os representantes do agronegócio que dirigiram a Comissão — o Presidente foi o Deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio
Grande do Sul, e o Relator foi o Deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso — não produziram relatório
nem apontaram recomendações que pudessem solucionar a falta de investimento na área ou dar uma resposta
para os graves conflitos no campo.
A truculência verbal e institucional esteve presente durante todas as sessões. Convidados foram ofendidos, indígenas foram alvo de insinuações preconceituosas e entidades indigenistas, apesar de não governamentais, estiveram sob constante ameaça.
Diante de tantos abusos, o Supremo Tribunal Federal deferiu oito liminares que determinavam a suspensão dos trabalhos da Comissão, em virtude de requerimentos secretos que propuseram genericamente a
quebra de sigilo fiscal e bancário de pessoas físicas e entidades.
É profundamente lamentável que, diante de ataques sistemáticos e crescentes aos povos indígenas e
quilombolas, uma Comissão Parlamentar de Inquérito tenha servido para intensificar os conflitos em vez de
servir à efetivação e à garantia dos direitos desses povos, que estão na Constituição, mas funcionam como letra morta. É lamentável que a CPI tenha atuado pelo enfraquecimento dos órgãos responsáveis por efetivar as
políticas públicas a quem vive à margem delas.
Nós do PSOL mais uma vez estivemos ao lado dos povos das florestas e seguiremos atuando contra qualquer retrocesso e ameaça à vida dos indígenas e quilombolas.
Sr. Presidente, peço que dê como lida a nota do Conselho Indigenista Missionário — CIMI, emitida em 22
de agosto de 2016, sobre o encerramento da CPI.
NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR
A 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”, (CPI da Funai/Incra), criada pela Câmara dos Deputados em 28 de outubro de
2015, terminou sua vigência no último dia 17 de agosto de 2016 sem apresentar relatório. Desprovida de fato
determinado que a justificasse, a CPI da Funai/Incra foi uma imposição da Frente Parlamentar Agropecuária.
Parlamentares ruralistas, os mais radicais da Câmara, tiveram o domínio e o comando da CPI e, nesta condição, promoveram uma verdadeira gastança de recursos públicos em processo investigativo errático, sem foco,
desprovido de objetividade.
A CPI da Funai/Incra não ofereceu qualquer tipo de benefício à sociedade brasileira, mas serviu perfeitamente aos interesses dos ruralistas. Estes aproveitaram–se dos recursos públicos para visitar suas bases eleitorais,
para amplificar o discurso do ódio e da violência contra os povos por meio de veículos de comunicação comerciais e estatais, obtendo visibilidade e promoção política e econômica a si próprios, a seus partidos, às corporações empresariais que os financiam e a seus candidatos a prefeito e vereadores na presente corrida eleitoral.
Sem condições de justificar o fiasco de não terem apresentado sequer um relatório do que fizeram ao
longo de dez meses de gastança dos recursos públicos, os ruralistas, desavergonhadamente, tentam agora criar
mais uma CPI para continuar a farra e a farsa. Para tanto, já apresentaram requerimento junto à Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados e acionaram setores da mídia comprometidos com os interesses do agronegócio
na tentativa de apresentar pseudojustificativas para a nova e natimorta empreitada.
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Com a nova CPI, os ruralistas pretendem continuar queimando dinheiro público em tentativas requentadas e bizarras de criminalização de lideranças indígenas e de organizações da sociedade civil que apoiam a
luta dos povos em defesa e pela implementação de seus direitos no Brasil.
Repudiamos o ataque ruralista contra os direitos consignados na Constituição brasileira aos povos indígenas, aos quilombolas e aos campesinos. Na tentativa alucinada de inviabilizarem por completo e em definitivo
a demarcação das terras indígenas, a titulação das terras quilombolas e a reforma agrária no país, com a determinação de ampliarem a concentração e a exploração fundiária para produção e exportação de commodities
agrícolas e de promoverem a desnacionalização do território brasileiro, os ruralistas escamoteiam a realidade
dos fatos, fazem uso indevido de recursos públicos e promovem a violência no campo.
O Cimi lamenta o mau uso do instrumento de investigação e dos recursos públicos do parlamento brasileiro por parte da bancada ruralista e espera que esse descalabro seja contido pela Mesa Diretora da Câmara,
pelos demais parlamentares e pela sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Com a palavra o Deputado Afonso Hamm.
O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de destacar o
desempenho e a organização das nossas Olimpíadas. Todos os jornais, não só os gaúchos – e trago encarte do
Zero Hora, Rio Grande do Sul –, publicam exatamente o orgulho que nós temos do esforço e do desempenho
dos nossos atletas, da vida contada de cada um e da organização dos Jogos Olímpicos.
Já conversei com alguns Deputados sobre os Projetos de Lei nºs 3.920 e 3.921, de 2012, de minha autoria, que visam criar infraestrutura desportiva em escolas públicas e mudar a Lei de Incentivo ao Esporte. É
importantíssimo incluirmos as médias e pequenas empresas nessa parceria, para captarmos recursos do meio
empresarial e ajudar o esporte e os medalhistas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Com a palavra o Deputado Alceu Moreira, que foi citado. V.Exa. dispõe de
1 minuto.
O SR. ALCEU MOREIRA (Bloco/PMDB–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a CPI da FUNAI, diferentemente do que foi narrado ali, foi concluída a seu tempo, porque não houve sessão
na semana passada. Existe a garantia do Presidente desta Casa de que nós criaremos outra CPI, com 120 dias.
A CPI da FUNAI chegou ao coração do crime. Uma quadrilha assalta os recursos públicos e financia instituições com recursos internacionais. E a CPI da FUNAI pegou os criminosos, que pulavam como o diabo na
cruz. Não queriam de jeito nenhum que ela continuasse, porque ela apurou crimes, inclusive com mortes –
mortes! – e assalto ao Erário público.
Trata–se de uma quadrilha do crime organizado que assalta o País, num escândalo que é igual ou superior
ao do petrolão! Nós vamos buscar essa CPI de novo, com mais 120 dias, para colocar os criminosos na cadeia.
Eles precisam de cadeia. Eles têm que provar de onde veio o dinheiro, dinheiro sujo!
O SR. EDMILSON RODRIGUES – O Presidente Rodrigo Maia já assumiu publicamente que não vai prorrogá–la.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem a palavra o Deputado Leo de Brito.
O SR. LEO DE BRITO (PT–AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesta minha fala, quero inicialmente saudar o Deputado Moisés Diniz, do meu Estado, o Acre, que semana passada
assumiu a condição de Deputado Federal no lugar do Deputado Sibá Machado, que se afastou interinamente.
Este é um dia muito especial para o Estado do Acre, pois o goleiro Weverton, acriano, que foi o grande
herói do primeiro ouro da seleção masculina de futebol, também foi convocado hoje para a seleção principal.
Agora, eu quero falar sobre segurança pública.
O Estado do Acre, em especial a cidade de Rio Branco, está vivendo um momento delicado em que facções criminosas buscam fazer um Estado paralelo, atacando as forças de segurança pública, os prédios públicos
e os cidadãos. Então, venho parabenizar a iniciativa forte e vigorosa do Governador Tião Viana, do Secretário
de Segurança Emylson Farias e de todas as forças de segurança, como o Poder Judiciário e o Ministério Público,
no sentido de estancar esse mal que atinge não só a Capital do Acre, Rio Branco, mas também outras capitais,
como se vê no recente caso de Natal.
O Governador Tião Viana tem sido vigoroso em prender os responsáveis por esses crimes e em contratar mais agentes da área de segurança pública e do sistema penitenciário. O Governador Tião Viana tem sido
enérgico inclusive em trazer o próprio Exército Brasileiro para ajudar o Poder Judiciário e o Ministério Público
nessa ação. E, aos poucos, esses atos criminosos estão arrefecendo.
Assim, eu quero deixar registrado que o Estado do Acre está agindo com energia, com força, num momento de muita dificuldade. O Estado do Acre é um Estado de fronteira. Precisamos chamar a atenção para a
importância que se deve dar aos Estados, sobretudo aos do Norte e do Nordeste.
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Recentemente, votamos aqui o Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016, e quem saiu no prejuízo
foram os Estados do Norte e do Nordeste, porque, na renegociação das dívidas, 91% dos benefícios vão para
os Estados do Sul e apenas 9% para os do Norte, do Centro–Oeste e do Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Peço que conclua, Deputado. Vou passar a palavra ao próximo orador.
O SR. LEO DE BRITO – Vou concluir, Sr. Presidente
Neste momento, o Governo coloca em tramitação a Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016,
que vai arrochar cada vez mais os Estados.
O SR. COVATTI FILHO – Sr. Presidente, temos quórum.
O SR. LEO DE BRITO – Vai arrochar a saúde, a educação, a segurança e também os investimentos dos
Estados. Quero chamar a atenção para essa situação.
E faço um apelo ao Governo interino. Os Governadores reuniram–se recentemente com o Presidente
interino, pedindo a reposição do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal – FPE em pelo menos 7
bilhões emergenciais e mais 7 bilhões para complementar a perda dos 14 bilhões. Isso, com certeza, vai ajudar
muito os Estados pobres, como o meu, que é o Estado do Acre, a combater essas mazelas que acontecem com
a presença do crime organizado.
Sr. Presidente, gostaria de registrar este discurso e fazer um apelo. Não é uma questão partidária. Acho
que toda a bancada do Acre tem que estar unida contra...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Com a palavra o Deputado Hildo Rocha.
O SR. HILDO ROCHA (Bloco/PMDB–MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Deputado Izalci.
Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez o Governo comunista de Flávio Dino mostra com números sua incompetência. Agora saiu o resultado do PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do segundo trimestre
deste ano, que aponta aumento de 3% no número de desempregados no Maranhão, somando 11,86% da população, que poderia estar no mercado de trabalho, o equivalente a 465 mil maranhenses, quase a população
de Roraima, que é de cerca de 500 mil, graças a esse péssimo Governo comunista de Flávio Dino, que aumentou
impostos, ICMS, fechando empresas, que estão indo para outros Estados que oferecem melhores condições.
Não há nenhum incentivo no Maranhão para o empresariado lá se instalar e permanecer. Grande parte
dos empresários está indo para Tocantins, Pará, Piauí, fugindo do aumento da carga tributária imposta pelo
Governador comunista do Maranhão, Flávio Dino, aumentando assim a taxa de desocupados no nosso Estado,
que, proporcionalmente, tem o maior número de desempregados do País, em função do péssimo Governo. Até
2014, o Maranhão era o Estado que mais empregava, que mais se desenvolvia, onde mais crescia o PIB. Hoje
ele cresce igual rabo de cavalo, para baixo, em função e Governo péssimo de Flávio Dino.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja divulgado meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Acato o pedido de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Com a palavra o Deputado Domingos Sávio.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB–MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, nós temos que ter a clareza de que os desafios para o nosso País estão postos, estão aí os graves desafios, e não podemos recuar. Esta é uma semana decisiva no Congresso, em especial no Senado da República.
A Câmara cumpriu a sua missão. Refiro–me ao processo de impeachment presidido pelo Presidente da
Suprema Corte. Houve todo um processo em que se garantiu a defesa, a absoluta legalidade da tramitação,
para que se calem aqueles que, de certa forma, não aceitam as regras democráticas da nossa Constituição e
insistem na atitude não só demagógica, mas agressiva, de falar em golpe.
A nossa Constituição, sendo respeitada de maneira absolutamente clara, dá–nos a oportunidade, o que
é fundamental no Estado Democrático de Direito, de reconduzir este País, à luz da legalidade, da moralidade,
da ética, condenando aquela que cometeu crime de responsabilidade, o que ficou absolutamente cristalino
no relatório do douto, ilustre e absolutamente exemplar Senador Antonio Anastasia – para minha honra, meu
conterrâneo mineiro. Ali, não pairou dúvida para ninguém de boa–fé.
Alguns ainda insistem, de maneira demagógica, em falar em golpe. Mas o Senado será presidido, nesse
processo, pelo Presidente da Suprema Corte, que, inclusive, chegou ao Supremo nomeado por um presidente
petista.
Portanto, aquele sobre quem não pode pairar nenhuma dúvida vai presidir a sessão que vai livrar o País.
E não podemos recuar um milímetro da cassação dessa Presidente que foi responsável não só pelo crime de
responsabilidade, mas por levar o País ao caos.
Agora, os petistas desfilam neste plenário falando sobre o desemprego caótico e sobre as mazelas da
educação, da saúde e da segurança. Foram eles que levaram o País a essa situação!
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Nós não podemos ficar só no impeachment. Temos que recuperar as condições de desenvolvimento deste País e continuar punindo corruptos, como o Governador de Minas, o Sr. Fernando Pimentel, já acusado formalmente, já denunciado, réu num processo criminal de corrupção e que tanto mal está fazendo para Minas.
Alguns já o chamam de Governador Fernando “Pimentiu”, porque mentiu muito para ganhar a eleição. Agora,
está desmascarado pelo péssimo Governo que faz, levando os mineiros ao desespero.
É hora de o povo mineiro acordar, assim como fizemos aqui. Nós não vamos descansar. Temos que tirar
a Dilma e temos que lutar duro para que o Estado de Minas resgate seus verdadeiros valores.
Pimentel mentiu para os educadores. Fez um acordo com os profissionais das superintendências de ensino, no ano passado, prometendo atender, pelo menos, parte das reivindicações. Mentiu! Nada fez para atender aos educadores. Mentiu para os profissionais de segurança. Não está equipando e ajudando. Mentiu em
Divinópolis, dizendo que iria nos ajudar a recuperar o Hospital São João de Deus e a concluir o hospital público. Mentiu para todos os mineiros!
E não foi só isso. Ele se envolveu de maneira inquestionável em corrupção. Tem que ser punido, como
a Dilma, para que o País e a nossa Minas Gerais sigam pelo caminho certo, recuperando a seriedade e a lisura.
Fora, Pimentel!
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Renato Molling, por 1 minuto.
O SR. RENATO MOLLING (Bloco/PP–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, terminaram as Olimpíadas, o que foi importante. O País gastou bastante dinheiro nisso. Agora está na hora de nós nos preocuparmos
especialmente com a geração de emprego, recuperando o setor industrial, que o Governo anterior, da Dilma,
quebrou.
Precisamos recuperar o emprego dos 11 milhões e 500 mil desempregados. Isso se faz incentivando a
exportação. O País tem condições, tem um potencial muito grande para exportar. Mas, para isso, precisa investir, precisa implementar uma política muito agressiva de exportação. É preciso recuperar o setor industrial em
nosso País para gerarmos empregos aqui e não lá fora.
Então, o Governo Temer, que está recuperando a confiança em nosso País, um governo legítimo, transparente, está no caminho certo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Passo a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Bohn Gass.
O SR. BOHN GASS (PT–RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas fazer o
registro, como outros colegas Parlamentares já o fizeram, da perda, do trágico falecimento de Roberto Lunelli,
nosso grande companheiro.
Lunelli foi Prefeito de Bento Gonçalves de 2009 a 2012 pelo Partido dos Trabalhadores. Seria candidato
novamente nesse pleito eleitoral, mas, infelizmente, num acidente sábado à tarde, perdeu a vida.
Como disse, Roberto Lunelli foi nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores. Quero, portanto, em
nome da bancada do PT e dos Parlamentares do Rio Grande do Sul prestar nossa solidariedade à família, à sua esposa, Irmaci, e ao seu filho, Pietro. Infelizmente perdemos Roberto Lunelli, aos 49 anos, num acidente, no sábado.
Esta é a homenagem póstuma, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, que nós queremos
fazer aqui a esse lutador, Roberto Lunelli, ex–Prefeito de Bento Gonçalves, e era candidato novamente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo 1 minuto ao Deputado Marcus Vicente.
O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PP–ES. Sem revisão do orador.) – Presidente, quero fazer uma reclamação.
Há quase 30 dias, a Comissão Parlamentar de Inquérito do DPVAT aprovou um requerimento pedindo à Polícia
Federal providências para nos ajudar em relação à estrutura de que a CPI precisa para terminar o seu relatório.
Acontece que, até hoje, o Diretor–Geral da Polícia Federal, o Dr. Leandro Daiello, não atendeu a Comissão, não
nos recebeu. Quero fazer aqui este registro. Isto é uma falta de respeito à nossa Casa.
A CPI do DPVAT quer apurar as irregularidades naquele órgão. Por isso, nós estamos fazendo um apelo
aqui para que o Diretor–Geral da Polícia Federal receba a Comissão, porque nós vamos solicitar o apoio necessário a todas as investigações que a CPI está promovendo.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra ao Deputado Alan Rick, para uma Comunicação de Liderança, pelo PRB.
O SR. ALAN RICK (PRB–AC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aqui registrar
que na semana passada levamos ao Estado do Acre o Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Dr.
Marcos Pereira, para uma grande reunião com os representantes da indústria e do comércio do Acre, os geradores de emprego e renda no nosso Estado.
Nós sabemos que a geração de emprego e renda é o maior impulsionador do crescimento do País. Precisamos, portanto, fortalecer as ações voltadas para isso através de programas como o Brasil Mais Produtivo e
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o Plano Nacional da Cultura Exportadora, lançados no Estado do Acre, com ampla participação dos Governos
Estaduais e, obviamente, do Governo Federal, impulsionando a geração de emprego e renda em nosso País,
porque só assim poderemos debelar essa crise que nos assola há tanto tempo.
Mas eu quero chamar a atenção também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos os que nos assistem pelos órgãos de comunicação desta Casa, para a Medida Provisória nº 723, de 2016, que prorroga o
Programa Mais Médicos por mais 3 anos. Essa medida provisória já está na pauta de votação desta semana e
devemos votá–la hoje.
Sr. Presidente, não há dúvida de que esse programa é de suma importância para que os Municípios mais
distantes deste País recebam atendimento médico. É muito importante que possamos aprová–lo de maneira
que os médicos brasileiros formados no Brasil e os médicos brasileiros formados no exterior tenham preponderância na contratação.
Foi por isso que nós apresentamos uma emenda na Comissão Mista que trata da MP 723/16 e a aprovamos. Essa emenda, que consta do texto aprovado e do relatório do Senador Humberto Costa, vem justamente
corrigir um grande problema do Programa Mais Médicos: a Portaria Interministerial nº 1.369, de 2013. Essa portaria estabelecia que médicos formados em instituições estrangeiras de educação, cuja relação médico/habitante no país fosse igual ou inferior a 1,8 médicos por mil habitantes, não poderiam se inscrever no programa.
Ora, isso tem que ser levado em consideração para os médicos estrangeiros e não para os brasileiros
formados no exterior, mas era o que estava acontecendo. Os médicos brasileiros estavam sendo tratados com
uma estimativa do país estrangeiro.
Então, nós apresentamos essa emenda, que foi devidamente acatada. Quero parabenizar todos os Deputados e Senadores da Comissão Mista, em especial o Senador Humberto Costa, que, com sua humildade,
acatou a nossa emenda, cuja votação será hoje.
Nós não podemos perder os médicos que atendem nos Municípios mais carentes do Brasil.
É fundamental que aprovemos a prorrogação do programa, obviamente privilegiando o que já dispõe a
lei no art. 13: que os médicos brasileiros têm prioridade na contratação. O programa será oferecido, em primeiro lugar, aos médicos formados no Brasil e que têm CRM. Na sequência, será oferecido aos médicos brasileiros
formados em instituições no exterior.
Aproveitando meu tempo de Liderança, Sr. Presidente, vou falar da fibromialgia, uma doença que há
décadas tem sido uma mazela na vida de muitas pessoas.
Muitas doenças raras sem causa definida ou perspectiva de cura continuam desafiando a ciência. Às vezes, há dificuldade até de se fazer o diagnóstico. Esse é exatamente o caso da fibromialgia, que acomete cerca
de 5 milhões de brasileiros, impondo–lhes grande sofrimento e diminuindo sua qualidade de vida.
Conforme a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dores em todo o corpo, especialmente nos músculos, acompanhadas por sintomas de fadiga, sono
não reparador e problemas de memória, concentração e ansiedade. Sabe–se que as dores podem piorar em
função de esforço físico, excessivo stress emocional, infecções e exposição ao frio ou trauma.
No mundo todo, a fibromialgia atinge entre 0,7 e 5% da população em geral, variando de região para região.
Aqui, cerca de 2,5% dos brasileiros sofrem com essa doença, daí o cálculo aproximado de 5 milhões de pessoas.
Como se vê, Sr. Presidente, essa síndrome atinge um número expressivo de pessoas e pode prejudicar
sua vida profissional, social e afetiva. É preciso, portanto, que os serviços públicos de saúde a reconheçam como
doença crônica e estejam preparados para diagnosticá–la, indicar o tratamento mais adequado e acompanhar
seu desenvolvimento, sempre com o objetivo de abrandar o sofrimento dos pacientes.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que também seja dado como lido o nosso pronunciamento a respeito do
Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016.
Quero, ainda, parabenizar o Weverton, acriano, lá da Baixada da Sobral, em Rio Branco, pela conquista
da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos como goleiro da Seleção Brasileira.
Ele nem seria chamado. Por conta da contusão do goleiro Fernando Prass, Weverton foi chamado, mostrou sua garra e deu a glória a Deus, o que foi mais importante e nos encheu de orgulho.
Todos eles são importantes, mas eu quero aqui fazer menção ao Weverton, que é lá da minha terra, e ao
nosso querido Carlão, capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, campeã nos Jogos Olímpicos de 1992, primeiro
medalhista do Acre.
Peço que esses discursos sejam devidamente reproduzidos pelos órgãos de comunicação desta Casa.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nem mesmo os extraordinários avanços alcançados pela medicina nas últimas décadas têm sido suficientes para enfrentar todas as doenças. Muitas continuam desafiando
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a ciência, sem causa definida ou perspectiva de cura e, às vezes, com dificuldades até para o diagnóstico. É o
caso da fibromialgia, que acomete cerca de 5 milhões de brasileiros, impondo–lhes grande sofrimento e diminuindo sua qualidade de vida.
Conforme a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dores em todo o corpo, especialmente nos músculos, acompanhadas por sintomas de fadiga, sono
não reparador e problemas de memória, concentração e ansiedade, entre outros. Suas causas são desconhecidas, assim como a possível existência de medidas preventivas, embora se saiba que as dores podem piorar em
função de esforço físico excessivo, estresse emocional, infecções, exposição ao frio ou trauma.
Não existe exame específico para fibromialgia; o diagnóstico é clínico, feito por meio dos sintomas e
sinais, e a doença pode melhorar com o tempo, mas costuma durar a vida toda. Apesar de causar muito incômodo, nunca é fatal, não é progressiva nem acarreta danos às articulações, aos músculos ou a órgãos internos.
No mundo todo, a fibromialgia atinge entre 0,7% e 5% da população em geral, variando de região para região. Aqui, cerca de 2,5% de brasileiros sofrem com a doença, daí o cálculo aproximado de 5 milhões de pessoas.
As mulheres são muito mais afetadas do que os homens. Entre elas, a síndrome tem incidência oito vezes
maior e ocorre principalmente na faixa etária de 30 a 55 anos, mas existem casos também entre pessoas mais
velhas, assim como em crianças e adolescentes.
Metade dos pacientes de fibromialgia sofre também de depressão, criando um círculo vicioso em que
um dos males agrava o outro e levando à redução da qualidade de vida. Como muitas vezes apresentam dificuldades para executar tarefas profissionais ou do dia a dia, os fibromiálgicos podem se tornar inseguros, atrapalhando suas relações pessoais e no trabalho.
Anti–inflamatórios e analgésicos simples não são eficazes no tratamento. Outros medicamentos disponíveis não eliminam as dores, mas podem amenizá–las, principalmente se aliados a atividade física feita com
regularidade, sob recomendação médica.
Como se vê, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa síndrome atinge um número expressivo de pessoas
e pode prejudicar sua vida social, profissional e afetiva. É preciso, portanto, que os serviços públicos de saúde
a reconheçam como doença crônica e estejam preparados para diagnosticá–la, indicar o tratamento mais adequado e acompanhar seu desenvolvimento, sempre com o objetivo de abrandar o sofrimento dos pacientes.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaríamos de trazer mais uma vez ao debate o problema da renegociação das dívidas dos Estados com a União, matéria constante do Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016.
Estamos cientes, é claro, que muitos avanços já foram feitos no sentido de compatibilizar, por um lado, a
necessidade premente de frear o crescimento das dívidas públicas, que ameaça tornar vários governos incontroláveis, e, por outro lado, as demandas por serviços públicos de qualidade e abrangentes exigidos por uma
população cada vez mais carente.
Não obstante tudo o que já foi discutido aqui, somos da opinião de que os formuladores deste acordo
no âmbito do Governo Federal talvez precisem de um olhar mais atento sobre diversos aspectos críticos do
problema, principalmente no que se refere ao sofrimento atual e futuro do funcionalismo público, se as regras
forem colocadas em prática tal como estão propostas.
Entre as diversas vantagens da aprovação deste, poderíamos citar o alongamento em 10 anos do prazo para pagamento das dívidas estaduais junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES. A pressão exercida por essa dívida dos Estados não se restringe simplesmente aos encargos e ao
comprometimento crescente de parcelas do orçamento estadual. Só isso já seria motivo para perda de sono
dos gestores estaduais. Mas a dívida com o BNDES é tão significativa que, em muitos casos, faz o conjunto da
dívida consolidada chegar muito próximo e até mesmo ultrapassar os limites permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E todos sabemos que, uma vez ultrapassados esses limites, o Estado começa a enfrentar uma
série de limitações em sua gestão, justamente no momento em que mais precisa de ajuda.
Foram também estabelecidos diversos prazos que devem dar um fôlego adicional aos Estados. Sabemos
que o primeiro pagamento da dívida renegociada somente deverá ser feito no início de 2017, em um percentual
ainda relativamente baixo, de 5,5% da parcela. Apenas 18 meses depois de iniciados os pagamentos, a parcela
será cobrada integralmente. Tudo isso demonstra sem sombra de dúvidas que o Governo Federal está, de fato,
comprometido com o esforço de volta ao equilíbrio financeiro e orçamentário em todo o País. Nesse sentido,
somos de opinião que o Congresso Nacional não pode deixar de apoiar a iniciativa.
Mas esses benefícios vêm com um preço que talvez seja alto demais. A exigência de limitação das despesas com pessoal, por exemplo, muito provavelmente colocará em perigo o emprego de inúmeros servidores públicos, já que o critério financeiro pode ser uma das hipóteses de fragilização da estabilidade com que
contam esses trabalhadores.
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Se é verdade que o Brasil precisa dar uma sinalização clara para os mercados interno e externo de que
voltou a encarar com a devida seriedade a responsabilidade na gestão fiscal, é também indiscutível que o equilíbrio orçamentário não pode ser a única preocupação do Estado. Pelo contrário, a Lei Orçamentária costumava
ser chamada de Leis de Meios em tempos passados exatamente porque sua razão maior de existir era prover
os recursos para o atendimento das demandas sociais, estas, sim, sempre consideradas a finalidade última de
qualquer Estado que se queira democrático.
Precisamos debater com muito cuidado essa questão da renegociação da dívida dos Estados, para não perdermos de vista que o objetivo maior é dotar os diversos governos de condições objetivas para bem servir a seus cidadãos.
Se nos deixarmos levar pela ansiedade para resolver o mais rápido possível uma crise econômica realmente sem precedentes, corremos o risco de atropelar os direitos individuais e coletivos, garantias constitucionais
consagradas, cometendo injustiças para as quais provavelmente não haverá reparação possível.
Se isso vier a ocorrer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todo o sucesso que eventualmente lograrmos
obter sobre o controle dos gastos e das dívidas públicas será em vão e falso.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O Sr. Izalci, nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Maia, Presidente.
V – Ordem do Dia
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Total de Parlamentares: 294
RORAIMA
Abel Mesquita Jr. DEM
Edio Lopes PR
Hiran Gonçalves PP PpPtbPsc
Jhonatan de Jesus PRB
Maria Helena PSB
Remídio Monai PR
Total de RORAIMA 6
AMAPÁ
André Abdon PP PpPtbPsc
Cabuçu Borges PMDB PmdbPen
Total de AMAPÁ 2
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Salame PP PpPtbPsc
Edmilson Rodrigues PSOL
Joaquim Passarinho PSD
Júlia Marinho PSC PpPtbPsc
Lúcio Vale PR
Total de PARÁ 6
AMAZONAS
Alfredo Nascimento PR
Arthur Virgílio Bisneto PSDB
Conceição Sampaio PP PpPtbPsc
Marcos Rotta PMDB PmdbPen
Pauderney Avelino DEM
Total de AMAZONAS 5
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RONDÔNIA
Lindomar Garçon PRB
Lucio Mosquini PMDB PmdbPen
Luiz Cláudio PR
Marcos Rogério DEM
Marinha Raupp PMDB PmdbPen
Total de RONDÔNIA 5
ACRE
Alan Rick PRB
Angelim PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPen
Jéssica Sales PMDB PmdbPen
Leo de Brito PT
Moisés Diniz PCdoB
Rocha PSDB
Total de ACRE 7
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PTN PtnPtdoBPsl
César Halum PRB
Josi Nunes PMDB PmdbPen
Total de TOCANTINS 3
MARANHÃO
Aluisio Mendes PTN PtnPtdoBPsl
Cleber Verde PRB
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
Ildon Marques PSB
João Castelo PSDB
José Reinaldo PSB
Juscelino Filho DEM
Pedro Fernandes PTB PpPtbPsc
Victor Mendes PSD
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 10
CEARÁ
Adail Carneiro PP PpPtbPsc
André Figueiredo PDT
Cabo Sabino PR
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PSB
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
Leônidas Cristino PDT
Mauro Benevides PMDB PmdbPen
Moroni Torgan DEM
Total de CEARÁ 10
PIAUÍ
Átila Lira PSB
Heráclito Fortes PSB
Iracema Portella PP PpPtbPsc
Paes Landim PTB PpPtbPsc
Rodrigo Martins PSB
Total de PIAUÍ 5
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RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PTN PtnPtdoBPsl
Beto Rosado PP PpPtbPsc
Fábio Faria PSD
Rafael Motta PSB
Rogério Marinho PSDB
Walter Alves PMDB PmdbPen
Zenaide Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 7
PARAÍBA
Benjamin Maranhão Solidaried
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB PmdbPen
Pedro Cunha Lima PSDB
Rômulo Gouveia PSD
Wellington Roberto PR
Total de PARAÍBA 8
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR
Augusto Coutinho Solidaried
Creuza Pereira PSB
Danilo Cabral PSB
Eduardo da Fonte PP PpPtbPsc
Fernando Monteiro PP PpPtbPsc
Gonzaga Patriota PSB
Guilherme Coelho PSDB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPen
Jorge Côrte Real PTB PpPtbPsc
Marinaldo Rosendo PSB
Pastor Eurico PHS
Severino Ninho PSB
Wolney Queiroz PDT
Zeca Cavalcanti PTB PpPtbPsc
Total de PERNAMBUCO 15
ALAGOAS
JHC PSB
Nivaldo Albuquerque PRP
Ronaldo Lessa PDT
Val Amélio PRTB
Total de ALAGOAS 4
SERGIPE
Bosco Costa PROS
Fabio Reis PMDB PmdbPen
João Daniel PT
Laercio Oliveira Solidaried
Total de SERGIPE 4
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BAHIA
Afonso Florence PT
Antonio Brito PSD
Arthur Oliveira Maia PPS
Bacelar PTN PtnPtdoBPsl
Benito Gama PTB PpPtbPsc
Cacá Leão PP PpPtbPsc
Claudio Cajado DEM
Erivelton Santana PEN PmdbPen
Félix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres PSD
João Gualberto PSDB
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Jutahy Junior PSDB
Mário Negromonte Jr. PP PpPtbPsc
Moema Gramacho PT
Nelson Pellegrino PT
Paulo Azi DEM
Roberto Britto PP PpPtbPsc
Ronaldo Carletto PP PpPtbPsc
Tia Eron PRB
Valmir Assunção PT
Total de BAHIA 23
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Ademir Camilo PTN PtnPtdoBPsl
Aelton Freitas PR
Caio Narcio PSDB
Carlos Melles DEM
Delegado Edson Moreira PR
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PMDB PmdbPen
Franklin Lima PP PpPtbPsc
Jô Moraes PCdoB
Júlio Delgado PSB
Laudivio Carvalho Solidaried
Leonardo Quintão PMDB PmdbPen
Lincoln Portela PRB
Luis Tibé PTdoB PtnPtdoBPsl
Luiz Fernando Faria PP PpPtbPsc
Marcos Montes PSD
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPen
Odelmo Leão PP PpPtbPsc
Padre João PT
Patrus Ananias PT
Paulo Abi–Ackel PSDB
Raquel Muniz PSD
Rodrigo de Castro PSDB
Stefano Aguiar PSD
Subtenente Gonzaga PDT
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Tenente Lúcio PSB
Toninho Pinheiro PP PpPtbPsc
Weliton Prado PMB
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 32
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Dr. Jorge Silva PHS
Evair Vieira de Melo PV
Givaldo Vieira PT
Marcus Vicente PP PpPtbPsc
Paulo Foletto PSB
Total de ESPÍRITO SANTO 6
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon REDE
Cabo Daciolo PTdoB PtnPtdoBPsl
Celso Jacob PMDB PmdbPen
Celso Pansera PMDB PmdbPen
Chico Alencar PSOL
Felipe Bornier PROS
Francisco Floriano DEM
Glauber Braga PSOL
Indio da Costa PSD
Jair Bolsonaro PSC PpPtbPsc
Jean Wyllys PSOL
Julio Lopes PP PpPtbPsc
Laura Carneiro PMDB PmdbPen
Miro Teixeira REDE
Paulo Feijó PR
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP PpPtbPsc
Soraya Santos PMDB PmdbPen
Sóstenes Cavalcante DEM
Wadih Damous PT
Walney Rocha PEN PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 21
SÃO PAULO
Ana Perugini PT
Andres Sanchez PT
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PV
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PpPtbPsc
Beto Mansur PRB
Bruno Covas PSDB
Capitão Augusto PR
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Dr. Sinval Malheiros PTN PtnPtdoBPsl
Edinho Araújo PMDB PmdbPen
Eduardo Cury PSDB
Eli Corrêa Filho DEM
Evandro Gussi PV
Goulart PSD
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Herculano Passos PSD
João Paulo Papa PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Lauro Filho PSB
Mara Gabrilli PSDB
Marcelo Aguiar DEM
Marcio Alvino PR
Miguel Haddad PSDB
Miguel Lombardi PR
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB PpPtbPsc
Nilto Tatto PT
Orlando Silva PCdoB
Paulo Freire PR
Paulo Maluf PP PpPtbPsc
Paulo Teixeira PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV
Roberto Freire PPS
Sérgio Reis PRB
Silvio Torres PSDB
Tiririca PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicente Candido PT
Vinicius Carvalho PRB
Total de SÃO PAULO 42
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Carlos Bezerra PMDB PmdbPen
Ezequiel Fonseca PP PpPtbPsc
Nilson Leitão PSDB
Professor Victório Galli PSC PpPtbPsc
Total de MATO GROSSO 5
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Augusto Carvalho Solidaried
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR
Rogério Rosso PSD
Ronaldo Fonseca PROS
Rôney Nemer PP PpPtbPsc
Total de DISTRITO FEDERAL 7
GOIÁS
Célio Silveira PSDB
Daniel Vilela PMDB PmdbPen
Delegado Waldir PR
Fábio Sousa PSDB
Flávia Morais PDT
Giuseppe Vecci PSDB
Lucas Vergilio Solidaried
Marcos Abrão PPS
Pedro Chaves PMDB PmdbPen
Roberto Balestra PP PpPtbPsc
Rubens Otoni PT
Thiago Peixoto PSD
Total de GOIÁS 12
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MATO GROSSO DO SUL
Geraldo Resende PSDB
Mandetta DEM
Tereza Cristina PSB
Vander Loubet PT
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 5
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSL PtnPtdoBPsl
Aliel Machado REDE
Assis do Couto PDT
Diego Garcia PHS
Dilceu Sperafico PP PpPtbPsc
Evandro Roman PSD
Giacobo PR
Leopoldo Meyer PSB
Luciano Ducci PSB
Marcelo Belinati PP PpPtbPsc
Rubens Bueno PPS
Sandro Alex PSD
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 13
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Décio Lima PT
Esperidião Amin PP PpPtbPsc
Jorge Boeira PP PpPtbPsc
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 8
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP PpPtbPsc
Afonso Motta PDT
Alceu Moreira PMDB PmdbPen
Bohn Gass PT
Carlos Gomes PRB
Covatti Filho PP PpPtbPsc
Danrlei de Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB PmdbPen
Giovani Cherini PR
Heitor Schuch PSB
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP PpPtbPsc
João Derly REDE
Jones Martins PMDB PmdbPen
José Fogaça PMDB PmdbPen
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPsc
Marcon PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
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Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP PpPtbPsc
Total de RIO GRANDE DO SUL 23
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – A lista de presença registra o comparecimento de 294 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa–se à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante da
Ordem do Dia.
Item 1.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 722, DE 2016
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 722, de 2016, que “abre crédito extraordinário
em favor da Presidência da República e do Ministério do Esporte no valor de R$ 180.000.000,00
(cento e oitenta milhões de reais), para os fins que especifica”, tendo parecer da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de
relevância e urgência, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação desta e das Emendas de nºs 1 e 3 a 5, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2016, adotado. A Emenda nº 2 foi inadmitida (Relator:
Deputado Ronaldo Fonseca e Relator Revisor: Senador Waldemir Moka).
PRAZO NA CÂMARA: 25/05/2016
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 12/06/2016
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 26/06/2016
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 25/08/2016
Alteração de prazo em razão de não haver recesso (§ 2º do art. 57 da CF)
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa–se à discussão.
Há requerimentos.
O SR. AFONSO FLORENCE – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Com a palavra o Deputado Afonso Florence.
O SR. AFONSO FLORENCE (PT–BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com relação aos
requerimentos de retirada de pauta, eu entendo que na reunião realizada pelo Colégio de Líderes, pelo que eu
entendi, houve consenso devido à importância das MPs. Eu considero, obviamente – V.Exa. pode consultar o
Plenário –, que estão todos retirados. Portanto, os que forem de autoria do PT devem ser retirados.
Além disso, gostaria de registrar que, se houve consenso em relação a essas três MPs, em razão de suas
relevâncias, considero que os destaques também devem ser retirados, sob pena de não conseguirmos cumprir o acordo.
Então, se houver destaques por parte do PT, peço que os retire, e solicito que sejam consultados os demais Líderes, para que sejam retirados outros destaques.
Estou propondo que façamos um pacote para tratar das três MPs, porque há acordo em torno dessas
matérias.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Deputado, acho que nós podemos ir encaminhando uma a uma,
porque é preciso analisar o mérito de cada uma das matérias.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Com a palavra o Deputado Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (Bloco/PP–SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Se V.Exa. me permite dizer,
eu acho que a colocação do Deputado Afonso Florence está absolutamente afinada com os termos do acordo
havido: pacificação, V.Exa. é testemunha, clima olímpico. E eu creio que o correto é que seja sem destaques.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço a palavra para usar o tempo da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Vou organizar os trabalhos e passarei a palavra a V.Exa.
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A esta, não há destaque.
Deputado Afonso Florence, foram apresentados dois destaques à Medida Provisória nº 723, que prorroga
a permanência de estrangeiros no Programa Mais Médicos.
O SR. AFONSO FLORENCE – Eu não me referia a nenhum destaque específico. Eu considero que nós fizemos
um acordo. E estou dizendo que retiro os destaques de nossa autoria e propondo que assim também procedam.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Não foram apresentados destaques à MP 722.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Vamos analisar uma a uma. Com calma, analisaremos uma a uma.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM–AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Perfeito. Primeiro a MP
722, depois a MP 723.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Então, gostaria de saber se os requerimentos do PDT foram retirados.
Pergunto isso ao Líder Weverton Rocha, que encaminhou os requerimentos na reunião de Líderes e informou
que os retiraria. Mas eu só posso retirá–los com a autorização do partido.
O SR. AFONSO MOTTA (PDT–RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT os retira, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – O PT já retirou. Então, os requerimentos estão retirados.
REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PRESIDENTE
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 83, § único, II, “c”, combinado com o art. 117, VI do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de pauta da Ordem do Dia da MP 722.
Sala das Sessões, 22/08/16.– Weverton Rocha, Líder do PDT.
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 117, inciso XII c/c 101, I, “a”, 3, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que a votação do Requerimento de Retirada de Pauta seja feita pelo processo de votação nominal
art. 186, inciso II.
Sala das Sessões, em 22/8/16.– Weverton Rocha, Líder do PDT
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos dos artigos 117, inciso X, e 177 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o adiamento da discussão da MPV 722/2016, por 2 (duas) sessões.
Sala das Sessões,.– Erika Kokay, Vice–Líder do PT
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos arts. 114, X c/c 101, I, a, 2 e 165, 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que a discussão da MP 722 seja feita por grupo de artigos.
Sala das Sessões, em 22/08/2016
Weverton Rocha, Líder do PDT
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 165 do Regimento Interno, que a discussão da MPV 722/2016 seja
feita artigo por artigo.
Sala das Sessões. 22/08.– Erika Kokay, Vice–Líder do PT
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 193 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o adiamento
da votação da MPV 722/2016, constante da pauta da presente sessão, por 2 (duas) sessões.
Sala das Sessões, 22/008.– Erika Kokay, Vice–Líder do PT
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 189, § 3º e do artigo 117, XIII, do Regimento Interno, que a votação
das Emendas apresentadas ao (à) MPV 722/2016 seja feita uma a uma.
Sala das Sessões, 22/08.– Moema Gramacho, Vice–Líder do PT.
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 117, inciso XII do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que a MP
722 seja votada artigo por artigo.
Sala das Sessões, 22/08/2016.– Weverton Rocha, Líder do PDT
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Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos dos artigos 117, XIII, e 189, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que a votação da MPV 722/2016 seja feita artigo por artigo.
Sala das Sessões, 22/08.– Erika Kokay, Vice–Líder do PT
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Alencar, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL–RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Rodrigo
Maia. Eu estou aqui no lugar do Deputado Ivan Valente, nosso Líder, porque S.Exa. está em São Paulo, rumando
para a frente da TV Bandeirantes, junto com a nossa Deputada Luiza Erundina. Ambos compõem a nossa chapa
para a disputa da Prefeitura paulistana.
As pesquisas de opinião, todas elas, apontam a ex–Prefeita Luiza Erundina, que muito nos orgulha, como
terceira colocada na disputa. Mas uma lei saída desta Casa, da orientação, inspiração e intervenção do indigitado Eduardo Cunha, relatada por Rodrigo Maia, estabeleceu a mordaça para partidos ou coligações que não
tenham dez Deputados que o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou como federais.
Aqui, o que se aprovou, contrariamente à visão do Senado, foi o impedimento de candidaturas que não
tivessem esse critério sobre um número absolutamente cabalístico. Por que 10, e não 15? Por que 10, e não 5?
Não se sabe. E, pior, foi com efeito retroativo.
As bancadas foram constituídas em 2014, quando não havia a menor hipótese de se estabelecer, como
um dos critérios para amordaçar, calar candidaturas que disputassem as eleições municipais deste ano, esse
número de Deputados Federais. Ao eleitor foi sonegado o seu direito de saber o peso, a dimensão do seu voto.
Ou seja, ela tem um inconstitucional viés retroativo.
E mais: o Supremo Tribunal Federal vai julgar, na quarta–feira que vem, a nossa ação de inconstitucionalidade contra uma lei que, aliás, de resto, como bem lembrou o Deputado Paulo Teixeira, limita o direito de
fazer política, de propagar ideias. É uma lei canhestra, restritiva, que judicializa praticamente tudo.
Há juiz eleitoral medindo com régua o tamanho do nome do vice num panfletinho, num adesivo de se botar no coração, porque, se tiver 27% do tamanho do nome do Prefeito, vai–se apreender o
material todo.
Nós precisamos fazer uma verdadeira reforma política!
Eu quero aqui repudiar, em nome do PSOL, a restrição que está sendo feita contra Marcelo Freixo,
no Rio, que é o segundo colocado em todas as pesquisas, e contra a Luiza Erundina, em São Paulo. E a
que estão fazendo em vários lugares, em várias cidades médias e grandes deste País, onde há meios de
comunicação.
Nós queremos o nosso direito de levar as nossas ideias, de fazer os nossos debates. Se há muitos candidatos, que se façam dois debates. Isso é importante para a cidadania política, para nós subirmos no pódio que
precisamos subir de verdade, que é o pódio da verdade e da justiça.
Portanto, aqui fica o nosso repúdio a essa lei castradora e a essa situação das nossas candidaturas.
Quero deixar como lido discurso que trata de uma análise dos Jogos Olímpicos, que foram muito bonitos, pelos atletas, pela festa. As autoridades públicas, de uma maneira geral, não estão merecendo aplausos da
população brasileira. Vamos moderar o nosso entusiasmo.
O evento foi muito bonito, e eu falo como carioca, mas a política, propriamente, está muito dissociada
do mundo esportivo, do mundo cultural. Mesmo a massificação poliesportiva que a Olimpíada pede, quando
a sediamos, está longe ainda de acontecer.
Finalmente, vamos votar a cassação de Cunha. Se deixarmos para 12 de setembro, serão 59 dias de protelação. Essa medalha, esse recorde, nós não queremos ganhar.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos e todas que assistem a esta sessão ou nela trabalham.
Segunda–feira é o dia que a gente aprendeu a odiar, e a próxima ainda vem turbinada com cheiro
de cinzas. Cinzas de uma celebração que funcionou muito bem, apesar da comida cara e ruim, das
filas, da piscina verde (...). Se o brasileiro gosta de esporte, o morador do Rio vive o esporte como estilo de vida. Foi lindo ver a cidade tomada pelas competições, mesmo com água poluída, com bala
perdida e essa sensação de segurança de mentirinha. Claro que temos que pensar no depois. Depois
chega a conta (a de luz já vai ficar mais cara, sabia?), volta a violência, lembramos a ciclovia, tem
impeachment, campanha eleitoral. Tudo o que temos ignorado nesse momento de celebração do
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esporte e de reconciliação com a nossa capacidade de nos divertir e nos emocionar. (Mariliz Pereira
Jorge, 20/8/16, Folha de SP).
Abordo aqui a grandeza dos Jogos Olímpicos e o jogo político apequenado que os envolvem. Competição poliesportiva, como o megaevento da Olimpíada, é sempre retumbante, atraente, de repercussão mundial.
É bonito de participar, para quem pode; é bonito de se ver.
Por mais que os investimentos na sua produção sejam imensos, os Jogos, por si mesmos, não geram
transformações substantivas na vida cotidiana das cidades e do país em que são realizados. Dependem do
sistema, seja em Pequim ou no Rio de Janeiro.
Para além das 19 medalhas e do 13º lugar geral que conquistamos, reveladores de que a massificação
poliesportiva do País se dá em passos lentos – menos de 11% de nossas escolas públicas de ensino médio têm
quadras esportivas –, é preciso colocar no pódio das nossas preocupações algumas questões:
I – O episódio de segurança pública mais comentado foi a falsa comunicação de assalto por parte daqueles nadadores norte–americanos idiotas. Mas, durante a Olimpíada, mesmo com os mais de 60 mil agentes
mobilizados, morreram a tiro no Rio de Janeiro 19 pessoas – entre estas o soldado da Guarda Nacional Hélio
de Oliveira –, e 32 ficaram feridas, nos primeiros 10 dias do evento. É uma realidade macabra, que não pode
ser aceita como normal.
II – Por mais que se destaquem os investimentos privados, a conta chegará para todos: a Light já pleiteia
junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL repassar para o consumidor comum os gastos de R$ 432
milhões que teve nos Jogos. A Secretaria Municipal de Obras destinou mais de 70% do seu orçamento, em 2015
e 2016, para construções ligadas à Olimpíada. Muitas dessas obras, como a ciclovia da Niemeyer e o Viaduto
do Joá, têm má qualidade. No caso da primeira, houve trágicas consequências.
III – O Rio de Janeiro está com 7,3% de índice de desemprego, dos menores índices das capitais brasileiras. Mas 18 mil dos 20 mil trabalhadores da construção civil contratados para as obras vinculadas ao evento
já foram dispensados – muitos, sem os seus direitos assegurados, recorrem à Justiça do Trabalho –, e 90 mil
temporários já estão nas ruas.
IV – A mobilidade urbana melhorou setorialmente, nas regiões atendidas pelos BRTs, mas o modo rodoviarista, e poluente, foi reforçado. O metrô para a Barra, com seus 16 quilômetros, e o VLT eminentemente
turístico no Centro não descongestionam a locomoção da massa popular mais pobre. As obras do bondinho
de Santa Teresa voltaram a parar.
V – No meio ambiente, nada de novo na Cidade Maravilhosa de natureza tão maltratada: a Baía de Guanabara e o Sistema Lagunar de Jacarepaguá e Barra, além dos corpos hídricos da cidade, continuam todos poluídos e recebendo dejetos diariamente. É um horror!
VI – A moradia popular não merece atenção na cidade de maior especulação imobiliária do País: foi esquecida no Porto Maravilha; foi reprimida na Vila Autódromo, onde restaram 20 casas, apartadas das outras 600
famílias que ali viviam, há décadas. Já a construtora e incorporadora Carvalho Hosken, grande doadora para a
campanha eleitoral de Paes, teve ganhos de mais de R$ 1 bilhão com obras olímpicas.
VII – O modelo de cidade pouco democrática foi reforçado nas “arenas” das competições: os preços dos
ingressos eram proibitivos para quem não pertencia ao patamar da classe média para cima.
À população em geral, sem restrições, ao menos foram abertos os shows no Boulevard Olímpico e no
Parque Madureira. Tomara que para os cariocas fique este legado simbólico: o de espaços públicos ocupados,
o de uma cidade mais de sentimento do que de cimento, menos excludente.
Que bonito é a Praça Mauá lotada. E a Praça Quinze e os arredores do Engenhão e a Avenida
Atlântica e o Parque Madureira igualmente apinhados de gente, de homens e mulheres, jovens
e crianças de todas as cores, classes, idades, religiões, nacionalidades. É a ocupação da cidade a
herança olímpica que sonho ver perpetuada. Occupy Rio de Janeiro, mas pela alegria, pelo congraçamento, pela convivência respeitosa, nunca pela brutalidade e pela opressão. (Flávia Oliveira, 20/8/16, jornal O Globo).
Agradeço a atenção.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, apenas quero fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Tem a palavra o Deputado Edinho Bez.
Depois, falará o Deputado Paulo Teixeira, como Líder.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB–SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania foi aprovado o Projeto de Lei nº 4.127, de 2012,

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

109

de autoria deste Deputado, que denomina Prefeito Dilney Chaves Cabral um dos principais viadutos no quilômetro 336,35 da BR–101, em Tubarão, no Estado de Santa Catarina.
Lembro que Dilney Chaves Cabral é filho de Marcolino Martins Cabral, nascido em 28 de outubro de
1919. Foi Vereador pelo PSD, nos anos de 1955 a 1958, reelegendo–se Vereador em 1959. Seu primeiro mandato como Prefeito foi de 1961 a 1965. Sua segunda gestão como Prefeito foi de 1970 a 1972. É considerado
um dos melhores Prefeitos da história daquele Município.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação do meu discurso pelos meios de comunicação da
Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, na qualidade de Deputado Federal pelo sexto mandato consecutivo, membros de diversas Comissões, entre elas a Comissão de Viação e Transpores e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, uso a tribuna para falar sobre a aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 4.127, de 2012, de autoria
deste Deputado, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que “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”.
Nobres colegas Parlamentares, Dilney Chaves Cabral é filho de Marcolino Martins Cabral, nascido em 28
de outubro de 1919. Foi Vereador pelo PSD nos anos de 1955 a 1958, reelegendo–se Vereador em 1959. Seu
primeiro mandato como Prefeito foi de 1961 a 1965. Sua segunda gestão foi de 1970 a 1972.
No início de seu Governo, o Município abrangia Treze de Maio, Pedras Grandes e Gravatal, onde foram
construídas diversas pontes. Com a emancipação desses distritos, 80% da população do Município concentravam–se na zona urbana e suburbana. O crescimento demográfico em 1961 foi de 15% e precisava, portanto,
preparar uma infraestrutura urbana.
O primeiro passo foi o abastecimento popular, com o Mercado Público, em Tubarão, Estado de Santa
Catarina, e a ponte ligando o Município a Capivari de Baixo, pela ponte pênsil, localizada em frente ao Colégio
Dehon, hoje UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina.
A pavimentação do local, quando Dilney Chaves Cabral assumiu a prefeitura, era de apenas 32 mil metros
cúbicos. Quando deixou o Governo, a pavimentação ficou em torno de 160 mil metros cúbicos. Quintuplicou
a pavimentação de paralelepípedos do Bairro Oficinas e da Avenida 7 de Setembro.
As Praças do Bairro Oficinas e da Avenida 7 de Setembro tiveram seu visual melhorado em muito.
Nobre Presidente, em seu governo foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas do Sul do Estado de
Santa Catarina, em 1965, hoje UNISUL, com mais de 40 mil alunos.
Recebeu homenagem do jornal Correio do Povo, em 1962 e 1963, como Prefeito urbanista, entre outras
dezenas de homenagens. Foi sem dúvida um dos bons prefeitos de Tubarão, considerado também homem
correto e trabalhador, que tive o privilégio de conhecer e admirar.
Por fim, agradeço o parecer pela aprovação ao Deputado Mauro Benevides e aos demais Parlamentares
que aprovaram esta proposição. Agradeço também ao Deputado Valternir Pereira, Relator da redação final na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Teixeira, para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT–SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro que acompanha esta sessão da Câmara dos Deputados, venho a esta tribuna, inicialmente,
para parabenizar o povo brasileiro pela organização da Olimpíada. Parabenizo todos os atletas brasileiros que
disputaram os Jogos Olímpicos, especialmente os que foram vencedores.
Por que não parabenizar aquele que tornou possível a realização dessa Olimpíada, o então Presidente
Lula, que, com o seu prestígio, em 2009, trouxe para o Brasil a Olimpíada. Parabenizamos também a Presidenta
Dilma Rousseff, que, posteriormente, deu todo o apoio para a sua realização.
O País teve um resultado superior ao que obteve nas demais Olimpíadas. Esse foi o melhor resultado,
pois, em 2008, em Pequim, o Brasil ficou em 23º lugar; em 2012, em Londres, em 22º lugar; e, em 2016, no Rio
de Janeiro, em 13º lugar.
O Programa Bolsa Atleta foi criado pelo Presidente Lula, assim como o Programa Atletas de Alto Rendimento, um convênio do Ministério do Esporte com as Forças Armadas, e o Bolsa Pódio.
Parabenizo igualmente os ex–Ministros do Esporte Orlando Silva, atual Deputado desta Casa, e Aldo
Rebelo.
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Quero dizer que o sucesso veio da crença no Brasil do então Presidente Lula e da Presidente Dilma Rousseff, crença que a Oposição não teve. Hoje, o Brasil vê esse resultado na atuação, nas ações do então Presidente
Lula e da Presidenta Dilma Rousseff.
O Brasil pode e deve avançar mais para a próxima Olimpíada, em Tóquio, e deve continuar, aprofundar
e generalizar os programas de esportes no Brasil, de 200 milhões de habitantes.
Quero parabenizar o Presidente Lula, a Presidenta Dilma Rousseff e seus Ministros, o Comitê Olímpico
Brasileiro, os voluntários, o povo e o Governo do Rio de Janeiro e todos que recepcionaram tão bem a Olimpíada no nosso País.
Sr. Presidente, o Presidente interino Michel Temer sequer compareceu à cerimônia de encerramento da
Olimpíada. Compareceu à cerimônia de abertura e foi vaiado pelos presentes. Não teve a coragem de se fazer presente na cerimônia de encerramento. A popularidade dele se equipara à do General Emílio Garrastazu
Médici, no período da ditadura, ou à do General João Baptista Figueiredo, que terminou o governo militar. Ele
não pode se apresentar em atos públicos.
Isso demonstra que ele é ilegítimo, que está ocupando o poder por uma conspiração, por uma
ofensa à Constituição, por uma violência à democracia, já que para o afastamento de um Presidente da
República tem que haver um requisito: a prática de crime de responsabilidade. Contra a Presidente Dilma
Rousseff não há um processo criminal no Brasil, sequer a conduta das pedaladas que atribuem a ela tem
uma previsão legal.
Há um princípio do Direito que diz que não há crime sem lei anterior que o preveja. Tudo o que ela fez
junto ao Estado brasileiro foram práticas sancionadas pelos órgãos públicos, pelos Tribunais de Contas e pelo
Judiciário brasileiro.
Por isso, o povo brasileiro, encerrada a Olimpíada, deve estar atento ao que virá depois. O Senado deve
estar atento, porque os Senadores não poderão retirar uma Presidente que foi eleita por 54 milhões de votos
sem que ela tenha cometido qualquer crime; não poderão substituir o povo brasileiro, que foi quem a escolheu. Os Senadores não poderão concretizar um golpe, que tem como objetivo tirar direitos do povo brasileiro
– mudar a Previdência para retirar direitos conquistados, mudar a legislação trabalhista e impor a diminuição
de gastos públicos para a saúde, para a educação, para os programas sociais, para o esporte. Os Senadores não
poderão promover retrocessos na sociedade brasileira.
Srs. Senadores que votarão na semana que vem, V.Exas. têm que saber que escolherão ou o retrocesso,
um programa imposto ao Brasil pelos capitais financeiros e pela elite endinheirada deste País ou um programa
de mais mudanças, como foi a escolha do povo ao eleger Dilma Rousseff.
A própria Presidente Dilma Rousseff se comprometeu a realizar um plebiscito para consultar o povo
brasileiro sobre a realização de uma eleição direta para uma nova escolha de Presidente, porque ela entende,
corretamente, que a fonte legítima de poder é o povo, que não pode ser substituído por um grupo de Senadores que negocia cargos, negocia espaços de poder, negocia emendas e obras nas suas bases, entregando,
em troca, os direitos do povo brasileiro, as suas conquistas, os seus avanços.
Nós estamos diante desse fato! Que o povo brasileiro se pronuncie, que o povo brasileiro decida. Só o
povo – fonte de todo o poder – pode escolher um Presidente da República nessas circunstâncias que estão
desenhadas no Brasil.
Michel Temer é parte de uma conspiração de pessoas que querem fugir das barras dos tribunais e que
conspiraram para tirar a Presidenta Dilma Rousseff de lá. Por isso, hoje, o povo brasileiro diz, e muitos disseram
isto durantes os Jogos Olímpicos: Fora, Temer!
A fonte de poder para escolher um novo Presidente é o povo brasileiro, que deverá ser consultado via
plebiscito. Fora isso, o que há é a ilegitimidade, o retrocesso, a subordinação do País, como já está desenhado
nesses dias desse Governo interino.
Mando o meu abraço à Deputada Jandira Feghali, Líder da Minoria, que hoje está em debate no Rio de
Janeiro, já que é candidata a Prefeita daquela cidade. S.Exa. não pôde participar desta sessão e me pediu para
representá–la nesta tarde.
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO JÁCOME – Sr. Presidente, peço 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ANTÔNIO JÁCOME (Bloco/PTN–RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço a V.Exa. que aceite como lido discurso sobre o projeto de lei que trata das dez medidas contra a
corrupção.
Peço ainda que se dê publicidade a este pronunciamento pelos meios de comunicação da Casa.
Obrigado.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil enfrenta uma das mais graves crises de credibilidade dos
últimos tempos. As recentes denúncias de desvios de recursos públicos deflagradas por operações da Polícia
Federal, como a Lava–Jato, envolvendo representantes democraticamente eleitos pelo povo, causaram mal–
estar entre Parlamentares e cidadãos. O Congresso precisa se posicionar de maneira enérgica e eficaz para corrigir as distorções existentes no sistema representativo e garantir mais transparência e rigor no uso do dinheiro
público. As 10 Medidas contra a Corrupção constituem, em minha opinião, mecanismo de grande importância
para otimizar as ações em favor da lisura na atividade parlamentar.
A Campanha 10 Medidas contra a Corrupção, Sr. Presidente, começou em julho de 2015 e contou com o
apoio de mais de mil instituições em todo o País, incluindo universidades, organizações não governamentais
e igrejas. Por meio da coleta de assinaturas, elas foram convertidas em projeto de lei de iniciativa popular. A
mobilização contou com a adesão maciça de todas as regiões brasileiras, o que constitui, para mim, Srs. Parlamentares, uma demonstração inconteste da vontade popular por uma lei mais rigorosa que norteie o comportamento dos ocupantes de cargos públicos.
Vale lembrar, Srs. Parlamentares, que as 10 Medidas contra a Corrupção representam 20 anteprojetos
de lei e foram apresentadas inicialmente por integrantes da Operação Lava–Jato, em Curitiba, e aperfeiçoadas depois por comissão instituída pelo Procurador–Geral da República, Rodrigo Janot, e apresentadas à
sociedade civil para sugestões e críticas. Os textos resultantes desse processo de debates foram apresentados ao Congresso Nacional e precisam ser convertidos em lei: 1) prevenção a corrupção, transparência e
proteção à fonte de informação; 2) criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos; 3) aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores; 4) aumento da eficiência e da Justiça dos
recursos no processo penal; 5) celeridade nas ações de improbidade administrativa; 6) reforma no sistema
de prescrição penal; 7) ajustes nas nulidades penais; 8) responsabilização dos partidos políticos e criminalização do caixa dois; prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado; 10) recuperação do
lucro derivado do crime.
Sr. Presidente, essas medidas representam mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos que reclamam o aprimoramento da legislação brasileira de combate à corrupção e devem ser defendidas por todos
os 513 Deputados, para que possamos resgatar a confiança e o respeito dos eleitores que representamos
nesta Casa de Leis.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Deputada Laura Carneiro, tem V.Exa. a palavra.
A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PMDB–RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
queria, primeiro, agradecer a todos os Parlamentares a votação daqui a pouco da medida provisória que trata
ainda de recursos para as Olimpíadas.
Eu queria agradecer também aos Ministros Raul Jungmann, Alexandre Moraes e Leonardo Picciani, que
passaram o último mês na nossa cidade do Rio de Janeiro.
Eu queria saudar os atletas, os voluntários e a população, que fizeram com que a nossa cidade – V.Exa.
também é do Rio de Janeiro – fosse a sede olímpica mais festejada de toda a história das Olimpíadas. Não tenho
dúvida de que a força, a energia, o carisma e a felicidade da população carioca fizeram desta uma Olimpíada
que será lembrada em todo o mundo.
Sr. Presidente, além de resgatar a importância dos legados, a exemplo da infraestrutura urbana, que foi
recriada na nossa cidade com o BRT, o VLT, o metrô, o Boulevard Olímpico, a orla e toda a transformação do
Centro, quero lembrar a importância de cada servidor da Prefeitura do Rio nesse trabalho.
Hoje ouvi vários discursos parabenizando todos, mas ninguém lembrou que os servidores da Prefeitura
carioca tiveram no seu dia a dia o grande desafio de transformar a cidade e prepará–la para o turista internacional e nacional.
Com certeza, Sr. Presidente, as Olimpíadas foram uma das grandes, senão a maior atividade do Rio. E eu
queria ainda parabenizar, obviamente, o Prefeito Eduardo Paes e o ex–Secretário Pedro Paulo pelo trabalho
maravilhoso que fizeram. Não tenho dúvida de que o Rio ganhou mais do que medalha de ouro. O Brasil foi
medalha de diamante, e esta Casa contribuiu para isso.
Portanto, em nome da cidade do Rio de Janeiro e dos cariocas, nós agradecemos a todos os Deputados
Federais que nos auxiliaram e que votaram nos créditos necessários a nossa cidade.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Fonseca, para uma Comunicação de Liderança, pelo PROS.
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O SR. RONALDO FONSECA (PROS–DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, sou Deputado pelo Distrito Federal. Com muito orgulho, estou em meu segundo mandato, representando o povo de Brasília. Venho a esta tribuna, Deputado Alberto Fraga, lamentar o que está acontecendo
na cidade.
Lamentavelmente, está acontecendo uma política equivocada que, em vez de regularizar os imóveis já
construídos – em terra pública, é verdade, mas passíveis de regularização –, adota uma política de derrubar
as casas. Se o Estado tem poder de polícia, por que deixa construir para depois derrubar? Hoje há vários condomínios na cidade, e os moradores estão assustados. Por quê? A Sra. Bruna, da AGEFIS, acha que manda em
Brasília e que vai derrubar tudo agora. Felizmente, ainda temos Judiciário, que está alerta.
Recentemente, no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, chegaram a derrubar seis casas construídas. Hoje o Desembargador Flavio Rostirola decidiu liminarmente pela suspensão dessas derrubadas. Coerência da Justiça! Está faltando coerência ao Governo do Distrito Federal. Está faltando coerência! Na hora da
campanha diz que vai regularizar, para ganhar voto, mas quando está governando derruba tudo quanto é casa
irregular. Espere aí, minha gente!
É óbvio que não sou um Deputado que apoia grileiro nem invasor de terra, mas nós não podemos
ser coniventes com uma política catastrófica, terrorista, que está ameaçando famílias e derrubando casas.
Essas pessoas construíram, e o Estado não impediu. Por que não prendem grileiro? Por que não colocam
grileiro na cadeia? Não! Deixaram construir, e depois que está construído colocam o trator para derrubar.
Sras. e Srs. Deputados, pessoas estão doentes por causa disso, moradores, compradores de boa–fé. Deixaram construir, mas agora chega o trator derrubando tudo.
Portanto, faço aqui um protesto e um pedido ao Governador: coerência, Governador! Coerência, AGEFIS!
Nós não queremos apoiar grileiro ou invasor de terra, mas não podemos criar terrorismo, nem política equivocada. Brasília está precisando de dinheiro. Dizem que não há, que está faltando. Governador, regularize! Assim,
vai entrar dinheiro no cofre do Governo do Distrito Federal.
Não se pode colocar trator na porta da casa das pessoas, fazendo ameaça.
Aliás, essa Sra. Bruna, da AGEFIS, já tinha que ter caído há muito tempo. Se eu sou o Governador, ela já
teria caído há muito tempo. Já passou da hora! Essa senhora só quer colocar trator na porta da casa das pessoas, mas não faz nada para regularizar os terrenos.
Portanto, Governador, regularize os condomínios do Distrito Federal, em vez de colocar trator para derrubar a casa de moradores de boa–fé!
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – O Deputado Zé Geraldo tem a palavra, rapidamente, por favor.
O SR. ZÉ GERALDO (PT–PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço que se dê como
lido pronunciamento em que critico a omissão do Presidente interino por ter faltado ao encerramento das
Olimpíadas e deixado que apenas o Prefeito do Rio recebesse as vaias. Político não pode ter medo de vaias,
principalmente em eventos importantes.
Deixo o meu protesto e peço que meu pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, decididamente a máxima do nosso hino pátrio “Verás que
um filho teu não foge à luta” jamais poderá ser aplicada ao nosso Presidente interino, Michel Temer. Primeiro por
motivos óbvios, já que um sentimento tão heroico jamais sairia de uma índole tão torpe, traiçoeira e golpista;
segundo pela comprovação patética de sua covardia.
Por pânico das vaias, o interino não foi ao encerramento dos Jogos e deixou que apenas o Prefeito do Rio
recebesse as vaias. O ato de covardia criou constrangimento com a delegação japonesa, que foi ao Rio para a
passagem de bastão para Tóquio, próxima sede.
Temer, ao correr de um compromisso público de tão grande monta, mesmo sabendo que sua presença
pouca diferença faria, deixou o brasileiro envergonhado e visivelmente constrangido um dos principais líderes mundiais.
Como bem lembrou o jornalista Kiko Nogueira do blog Diário do Centro do Mundo: “O primeiro–ministro Shinzo Abe acabou recebido por Maia, presidente da Câmara dos Deputados. O protocolo manda que um
chefe de governo seja recebido por outro, mas protocolo e respeito às regras não é a maneira como esse pessoal
opera. Temer mandou – adivinhe – uma carta para o homem.” Atitude bem diferente da mulher de fibra que
covardemente foi golpeada pelo próprio interino covarde. Continuando ainda o texto de Nogueira: “Dilma,
lembre–se, foi mandada tomar naquele lugar no primeiro dia de Copa do Mundo. No último, estava na mesma
tribuna de honra.”
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Ela também avisou que vai fazer sua defesa no Senado no dia 29, pessoalmente. Declarou que não tem
medo de ser xingada. “Se me hostilizarem, não será problema meu. Se o Senado quiser repetir a sessão da Câmara, é um problema do Senado.” Disse. O Senado vai sim repetir a Câmara, apenas com um pouco, bem pouco,
mais de decoro. A figura de Dilma deve inibir, eventualmente, um ou outro corrupto disposto a fazer alguma
palhaçada mais circense, do tipo estourar rojão com confetes.
Dilma vai encarar o “Judas futebol clube” e mais os torcedores num dia decisivo para a história do Brasil.
E seu ex–Vice decorativo prefere ficar no sofá e dar cano num premiê porque é medroso e não sabe viver fora
das sombras.
Por isso, senhoras e senhores, essa filha do Brasil que desde menina provou que jamais fugiu à luta poderá nestes próximos dias ser definitivamente substituída por um senhor que não honra as calças que veste.
Um notável covarde! Mas ainda há tempo de corrigir essa grande injustiça.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Tem a palavra o Deputado Otavio Leite.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB–RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero fazer um
registro por dever de consciência e também pelos desígnios do coração.
No fundo, a epopeia olímpica no território da Cidade Maravilhosa que nós, o Brasil e o mundo, vivenciamos foi sem dúvida algo que não creio se repetirá tão facilmente na história. O Rio de Janeiro, tal qual seu
povo, se preparou para o evento. Os milhares de atletas e visitantes que aqui vieram evidentemente reconhecem o carinho, o apreço, o afeto com que todos foram recebidos. A visibilidade planetária que o Rio de Janeiro
e o Brasil tiveram foi fundamental e precisa ser agora utilizada para a captação de mais eventos, congressos,
feiras, exposições e, consequentemente, turistas.
Acho que todos, independentemente de sigla partidária, devemos abraçar essa ideia e aplaudir os Jogos
Olímpicos Rio 2016, que foram um grande marco na nossa história.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Prorrogo a sessão por 1 hora.
Passa–se à discussão.
O SR. ALESSANDRO MOLON – Sr. Presidente, eu me inscrevi para falar como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado Alessandro Molon, para falar como
Líder, pela Rede.
O SR. ALESSANDRO MOLON (Rede–RJ. Como Representante. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, eu venho a esta tribuna tratar de tema que pode eventualmente incomodar alguns,
mas tenho certeza de que a maioria da Casa quer vê–lo finalmente superado: a votação da cassação do mandato do Deputado Eduardo Cunha.
Nesta tarde apresentei requerimento, apoiado por outros seis Líderes partidários: Chico Alencar, do
PSOL; Rubens Bueno, do PPS; Afonso Florence, do PT; Paulo Foletto, do PSB; Daniel Almeida, do PCdoB, e
Weverton Rocha, do PDT. Todos eles apoiaram nosso requerimento para que o Presidente da Casa, Rodrigo
Maia, coloque em votação a convocação de sessão extraordinária para amanhã, às 19 horas, para que seja
finalmente votado esse processo que, lamentavelmente, se arrasta na Casa há meses. Daqui a pouco, vai
completar 1 ano o processo que Rede e PSOL movem contra o Deputado Eduardo Cunha, pedindo a cassação do seu mandato.
O Deputado Eduardo Cunha é réu no Supremo Tribunal Federal por crimes gravíssimos contra a administração pública, contra recursos públicos. Por essa razão, sobretudo pelo uso que fazia do seu mandato e da
Presidência da Casa, pelo poder que lamentavelmente ainda tem aqui para impedir que esse processo seja
incluído na pauta, nós queremos vê–lo finalmente votado.
O Presidente Rodrigo Maia marcou a sessão de votação para o dia 12 de setembro. Eu quero pedir a
V.Exa., Presidente Rodrigo Maia, que inclua na pauta esse requerimento, para que os Líderes partidários se posicionem em relação a essa antecipação. Nós consideramos o dia 12 data duplamente perigosa. Quanto mais
o tempo passa, mais o caso vai ficando esquecido, mais a opinião pública, preocupada com outros assuntos,
naturalmente vai diminuindo a sua pressão para que o caso seja resolvido. E é nisto que aposta o representado: esfriar o debate, para que a sociedade brasileira esqueça.
Outro risco dessa data é o fato de ser segunda–feira. Nós estamos vendo a dificuldade para se alcançar o
quórum hoje. Até o momento há 350 Deputados, quórum baixo para votação de cassação de mandato, já que
teremos que ter 257 votos favoráveis à cassação do mandato do Deputado Eduardo Cunha.
Deputado Henrique Fontana, V.Exa., que também é um defensor dessa votação e está preocupado com
essa questão, sabe também que 12 de setembro estará a apenas 19 dias das eleições. Portanto, nós temos a
preocupação, Presidente Rodrigo Maia, de que o clima eleitoral, que naturalmente vai tomando conta do País,
faça com que menos Deputados estejam presentes na Casa e coloquem em risco o resultado que sabemos que
a população brasileira deseja: a cassação do mandato do Deputado Eduardo Cunha.
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Por isso, eu peço a V.Exa. e a todos os Líderes partidários, além dos que já assinaram, que apoiem a aprovação deste Requerimento nº 5.083, de 2016, que já está sobre a mesa da Presidência. Vamos aprovar essa
convocação extraordinária. Sendo aprovada hoje, há tempo hábil para que o representado seja notificado da
votação amanhã e para que os Parlamentares que estão em seus Estados se organizem para vir a Brasília participar da sessão amanhã à noite.
Não propusemos que a votação fosse amanhã de manhã, não queremos pegar ninguém de surpresa.
Queremos que todos estejam aqui para cumprir seu dever com o povo brasileiro e dizer como se posicionam
em relação a esse caso, que é o mais grave da história da Câmara e uma das páginas mais tristes da história do
Brasil. O País não suporta mais isso. Quer ver esse caso encerrado.
Por isso, eu peço a V.Exa. que coloque em votação o requerimento. Aos demais Líderes eu peço que votem
a favor para que amanhã, finalmente, viremos essa página e cassemos o mandato do Deputado Eduardo Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Altineu Côrtes, para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco PMDB/PEN.
O SR. ALTINEU CÔRTES (Bloco/PMDB–RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nesta noite o Brasil tem que comemorar os últimos 15 dias em que o País inteiro viveu um
momento positivo diante do cenário difícil dos últimos tempos na cidade do Rio de Janeiro, depois do esforço
conjunto de toda a equipe.
O mundo inteiro assistiu aos Jogos Olímpicos pela primeira vez na América do Sul, no Brasil, na cidade
do Rio de Janeiro.
Eu observei alguns companheiros fazerem as suas colocações. Mas eu acho que, neste momento, o que
temos que reconhecer não é se A, B ou C do partido tal passou. Não é isso, não. Vamos falar da realidade. Nós
tivemos muitas autoridades envolvidas.
Eu, por exemplo, participei, 30 dias antes de os Jogos começarem, da visita do Presidente Temer ao Parque Olímpico, em que se sentaram com o Prefeito Eduardo Paes diversas autoridades do Comitê Olímpico
Brasileiro e do Comitê Olímpico Internacional. As autoridades disseram: “Nós estamos precisando disso, disso e
disso. Estamos com problemas assim, assim e assado.” E o Presidente Temer, obviamente, depois dessa reunião
fechada – eu participei da segunda reunião, uma reunião mais aberta, com outras autoridades, inclusive com
a imprensa –, resolveu o problema final dos Jogos. Logicamente, não foi só isso. Este foi um passo decisivo
para o sucesso do evento: a visita do Presidente Temer. Mas não podemos nos esquecer de todos aqueles que
trabalharam durante tanto tempo para os Jogos Olímpicos.
É óbvio que, sendo as Olimpíadas no Rio de Janeiro, o Prefeito Eduardo Paes – se a sede fosse São Paulo
ou outra cidade, seriam as autoridades daquela cidade, naturalmente – foi o grande maestro e comandante
do megaevento. Não poderia deixar de ser, porque aconteceu na sua cidade, o Prefeito foi reeleito, está terminando agora o seu oitavo ano de governo. O Prefeito Eduardo Paes, desde quando foi anunciada a realização
dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, anos atrás, com a sua experiência, com a sua audácia, transformou o
Município do Rio de Janeiro. Isso ninguém pode deixar de reconhecer, nem os adversários políticos do Prefeito, porque não se trata aqui de uma política menor, trata–se, na realidade, da imagem do Brasil através da
cidade do Rio de Janeiro.
Quem pode negar a participação do Deputado Federal Pedro Paulo, que foi Secretário e braço direito
do Prefeito Eduardo Paes? Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar também que naquele mesmo momento, lá atrás, diversas autoridades estavam comemorando, como o ex–Presidente Lula, o anúncio da escolha
do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016.
Obviamente, depois daquele anúncio, o Prefeito Eduardo Paes comandou todo esse processo, com a
ajuda de muitas autoridades. Eu acho que houve demonstração de boa vontade do Presidente Temer em resolver aqueles problemas pendentes de solução nos últimos 30 dias, problemas decisivos, como, por exemplo,
os recursos finais para terminar a Linha 4 do metrô.
Eu ouvi, Sr. Presidente, hoje – fiquei muito feliz por isso –, no Galeão, antes de embarcar para Brasília, uma
senhora contando que quando ela entrou no vagão do metrô e foi para a Barra da Tijuca... Eu não usei ainda
a Linha 4 do metrô, quero até fazê–lo. Ela me disse que, ao chegar à Barra, estava escrito: “Você está na Barra,
sorria”! Ela disse aquilo com orgulho! Ela é de São Paulo e me disse aquilo com orgulho.
Então, todos os brasileiros têm que comemorar, independentemente de partidos políticos, de posição
partidária.
O Brasil viveu, nos últimos anos, enormes dificuldades. Nós estamos hoje em uma situação de extrema
responsabilidade, estamos em mudança. Queremos reverter esse quadro caótico em que se encontra o País.
E o Presidente Temer está avançando para reverter essa situação com os projetos que vão ser votados nesta
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Casa e no Senado Federal. Enfim, nós temos todos, neste momento, de nos orgulhar de ser brasileiros, de ouvir
falar tão bem do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro.
Encontrei vários colegas Deputados no Rio de Janeiro. E uma coisa engraçada – obviamente, sem querer,
mas já falando desse assunto, dessas posições políticas diferentes – é que uma Senadora que criticou muito
a realização dos Jogos no Brasil estava na solenidade de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 12016 comemorando. Ela até se emocionou ao lado de outros companheiros. Mas quem iria deixar de se emocionar vendo o
Brasil fazer uma festa como aquela? Quem deixaria de se orgulhar, e em um momento de extrema dificuldade
como este que vivemos?
Sr. Presidente, a cidade do Rio de Janeiro teve orgulho de sediar os Jogos Olímpicos. Parabéns ao
Prefeito Eduardo Paes! Parabéns aos Ministros de Estado que estiveram presentes, como foi dito pela Deputada Laura Carneiro, nos últimos 30 dias: o Ministro Raul Jungmann, da Defesa; o Ministro Alexandre
de Moraes, da Justiça e Cidadania; o Ministro Leonardo Picciani, do Esporte. Eles se deram as mãos. Parabéns ao Presidente Lula, lá atrás, quando houve o anúncio da escolha do Rio de Janeiro para sediar os
Jogos Olímpicos de 2016.
Nós estamos aqui neste momento, Deputados, para fazer a grande virada do Brasil. Não vamos pensar
pequeno. Os olhos do mundo viram o Rio de Janeiro, orgulharam–se do Rio de Janeiro, orgulharam–se do Brasil. Vamos, neste momento, pensar grande e fazer, realmente, as mudanças de que o País precisa.
Não podemos ter o terceiro ano seguido de déficit fiscal bilionário, com despesas públicas descontroladas. Temos que recolocar o trem nos trilhos. E não vai ser para o PMDB, ou para o PT, ou para o PSDB, ou para
qualquer outro partido, vai ser para o Brasil, para os brasileiros, para que possamos ter um País melhor. Espero
que, com responsabilidade, o façamos aqui.
Espero que este momento de grande emoção para o Brasil, que nos trouxeram os Jogos Olímpicos, motivo de orgulho, toque o coração do Congresso Nacional como um todo para que possamos pensar grande e
fazer realmente aquilo de que o País precisa, mesmo que, em alguns momentos, isso aconteça de uma forma
mais dura, porque lá atrás as coisas não ocorreram como deveriam. Temos que aproveitar este momento que
vivemos no Brasil.
Hoje mais cedo, no embarque para Brasília, no Galeão, eu vi as pessoas sorrirem, pessoas de vários países
se despedirem, num ambiente maravilhoso. Foi esse o recado que o Brasil deixou para o mundo.
Agora nós temos que fazer a nossa parte, apoiar o Presidente Michel Temer e recolocar o Brasil nos
trilhos, para o País voltar a crescer com responsabilidade fiscal; para o País recuperar sua credibilidade
diante do mercado internacional; para o País recuperar os 12 milhões de empregos que nós perdemos
nos últimos anos.
Sr. Presidente, quero agradecer e dizer que eu me sinto muito orgulhoso de ser brasileiro, de ser do Rio
de Janeiro. Quero dar os parabéns a todos os que participaram dessa festa, sem siglas partidárias.
Vamos ver se conseguimos trazer para o Congresso Nacional este momento e aprovar corajosamente as
mudanças que o Presidente Michel Temer quer fazer para um Brasil melhor.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Eu queria fazer um apelo. Há 11 Deputados inscritos para discutir
a matéria. Eu acho que poderíamos avançar rápido e deixar os registros para depois.
O SR. WEVERTON ROCHA (PDT–MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como há acordo, eu já retiro a minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Há 11 inscritos.
O SR. O SR. AFONSO FLORENCE (PT–BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também retiro a minha inscrição e faço um apelo aos companheiros para que também o façam.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Quando terminar a Ordem do Dia, continuaremos com os debates
a fim de que cada um possa fazer o seu registro.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – O.k., Sr. Presidente. Vamos embora!
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB–BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é uma boa
proposta. Ela vai dar efetividade às votações de medidas provisórias importantes para o País, sem prejuízo dos
debates, que poderão acontecer após a votação dessas medidas.
Eu acho que é uma boa proposta. O PSDB está de acordo, e vejo outros Líderes partidários já acolherem
a sugestão de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Pode ser? (Pausa.)
Declaro encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa–se à votação.
Podemos liberar também o encaminhamento?
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O SR. PAULO PIMENTA – Eu quero fazer o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Para falar a favor, estão inscritos a Deputada Moema Gramacho e o
Deputado Henrique Fontana; e, para falar contra, o Deputado Orlando Silva.
Com a palavra o Deputado Orlando Silva, que falará contrariamente à matéria.
O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB–SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho à tribuna neste momento porque considero importante registrar o extraordinário evento que o Brasil sediou no último período, os Jogos Olímpicos Rio 2016, e falar de minha expectativa em relação a outra
grande realização, que serão os Jogos Paraolímpicos Rio 2016, que começarão a partir do próximo dia 7 de
setembro.
Essa foi uma obra construída a muitas mãos, lá atrás, na preparação dos Jogos Pan–Americanos, quando
o Brasil mostrou que tinha capacidade para realizar um grande evento esportivo.
Devo dizer que o Prefeito Cesar Maia, o Prefeito Eduardo Paes, o Ministro Carlos Melles, o Ministro Agnelo
Queiroz, o Ministro Aldo Rebelo, o Ministro Ricardo Leyser, o nosso colega George Hilton, também Ministro do
Esporte, todos deram a sua colaboração, assim como a Governadora Benedita da Silva, a Governadora Rosinha
e o Governador Sérgio Cabral, além de Luiz Fernando Pezão.
Mas se todos esses líderes foram fundamentais, eu posso afirmar, como quem viu de dentro a preparação dos Jogos Olímpicos desde a sua candidatura, que não haveria Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro se não
fosse um personagem: Luiz Inácio Lula da Silva. (Palmas.) E reconhecer isso é um gesto de grandeza. Não se
trata de gincana, de se saber quem é o dono deste ou daquele evento. Trata–se de reconhecer o papel histórico que teve o Presidente Lula, o empenho que teve o Presidente Lula, assim como a Presidenta Dilma, na
realização dos eventos.
Esse é um ato de grandeza, e o Congresso Nacional, inclusive, deve reconhecer isso, até porque coube
ao Congresso um papel importante em todo esse processo. Pelo Congresso passou uma série de medidas que
fortaleceram o esporte brasileiro, como o Bolsa Atleta, como os Centros de Excelência, como a Lei de Incentivo
ao Esporte, todas elas iniciativas do projeto político do qual eu participei. Eu fui um dos Ministros. E o Congresso teve nisso um grande papel. Nós não teríamos o melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos se o Congresso Nacional não tivesse garantido essas iniciativas às quais eu me referi. É bonito ver os nossos meninos e
meninas se superando, mostrando a capacidade do Brasil com a sua performance.
Nesta noite, portanto, eu quero, Sr. Presidente, render as minhas homenagens ao Presidente Lula, à Presidenta Dilma e a todos os líderes políticos que ajudaram na construção desse importante evento no Brasil. E
quero render minhas homenagens à delegação brasileira, metade dela composta de mulheres. A delegação
brasileira, que conquistou sete medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze, mostrou, sobretudo, a evolução do esporte no País. Foi o maior número de finais da história do Brasil, com a conquista de medalhas em
12 modalidades diferentes.
Muitos atletas foram às pistas, quadras, piscinas, canoas, como Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, revelações de um programa social que nós construímos, chamado Segundo Tempo, e honraram o que diz o Hino
Nacional brasileiro: “Verás que um filho teu não foge à luta.”
Os meninos e meninas do Brasil lutaram, honrando a nossa Bandeira, honrando o esporte brasileiro, e
merecem as homenagens desta Casa neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Com a palavra a Deputada Moema Gramacho. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Henrique Fontana, para falar a favor da medida provisória.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade, eu busquei
este tempo não só para reafirmar a posição favorável à medida provisória, mas também para reforçar o apelo que muitos de nós Líderes estamos fazendo a V.Exa., que foi aqui enfatizado pelo Deputado Alessandro
Molon, como Líder da Rede, de que o dia ideal para votarmos a cassação de Eduardo Cunha no plenário da
Casa é amanhã.
V.Exa. sabe que o Governo interino e ilegítimo de Michel Temer fez um grande esforço para chamar
quórum para sessões desta semana porque tem interesse em votar determinadas matérias, o que é legítimo.
E isso, sim, faz parte da democracia. Mas como houve esse grande esforço para se conseguir um bom quórum,
entendo que, se o Governo de Temer não está, de fato, trabalhando para proteger Eduardo Cunha e se V.Exa.
não está também participando desse acordão para proteger Eduardo Cunha, V.Exa. pode, e deve, marcar essa
votação para amanhã às 19 horas. Se assim for anunciado agora por V.Exa., dará tempo até para algum Deputado que não está em Brasília vir amanhã para cá.
Sr. Presidente, desculpe–me a franqueza, mas sabemos que aquela data de 12 de setembro é a que Eduardo Cunha pediu a Deus para a votação aqui no plenário. Duas semanas antes da votação da eleição? Essa
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data pode ser chamada, Deputado Jean Wyllys, de o dia da comemoração da proteção de Eduardo Cunha, o
mais corrupto Presidente da história deste Parlamento. Bastou o Presidente Rodrigo Maia assumir a Presidência da Câmara dos Deputados para o Presidente interino e ilegítimo Michel Temer passar a fazer de conta que
esse assunto não existe, Deputado Edmilson Rodrigues.
Temer não pôde ir ao encerramento dos Jogos Olímpicos porque, obviamente, não tem legitimidade
para estar em ambientes como esse, sentiu–se constrangido. Mas não disse uma palavra sobre a cassação de
Eduardo Cunha. Protege Eduardo Cunha, lógico, pois foi o grande líder do golpe! É o grande fiador desse Governo ilegítimo de Temer.
Então, encerro dirigindo um apelo ao Presidente Rodrigo Maia: Sr. Presidente, em nome da moralidade
de que este País precisa, marque a votação da cassação de Eduardo Cunha para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Em votação o parecer da Comissão Mista na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e
de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, eu quero orientar.
O SR. PAULO PIMENTA – Se V.Exa. me der um tempo para falar durante a votação, eu abro mão de orientar.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Eu passo a palavra a V.Exa. logo após a votação, porque eu preciso
de quórum.
O SR. PAULO PIMENTA – Durante a votação.
O SR. BALEIA ROSSI (Bloco/PMDB–SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos colocar “sim” para
todo mundo, Sr. Presidente. Já existe acordo.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Vamos colocar “sim” para todo mundo.
Com a palavra o Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL–RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só para alertar.
Nós estamos nessa euforia dos Jogos Olímpicos, o que é natural e compreensível, agora já se busca a paternidade, todos querem ser pais e mães do megaevento, o Rio de Janeiro se autoelogia muito, mas é bom lembrar
que, mesmo nessa MP, vejam só, há uma transferência de recursos da ordem de 80 milhões para implantação
dos Jogos, e esses recursos são retirados de outra rubrica: desenvolvimento de atividades e apoio a projetos de
esporte, educação e lazer, inclusão e legado social. Vejam que o perigo é o de não termos uma continuidade
de legado social robusto. Isso é absolutamente importante, inclusive já para os Jogos Paraolímpicos. E Jogos
Paraolímpicos são exigência mercantil do COI.
O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, peço a palavra para orientar.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Com a palavra o Deputado Simão Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP–RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Aliás, não é bem para orientar,
porque V.Exa. já definiu, o que também é nosso propósito, que todos votem “sim”. Eu quero registrar a forma
importante com que esses recursos foram empregados.
Talvez o Rio tenha vivido, nesses 15 dias, as duas melhores semanas que já existiram para todos nós, cariocas. O Rio viveu a alegria, o Rio viveu o encantamento, o Rio viveu a hospitalidade. Enfim, o turismo foi enfaticamente defendido por meio desses recursos.
Por isso, nós queremos não só dizer “sim” a essa medida provisória, mas também registrar os nossos parabéns ao Prefeito Eduardo Paes, ao Presidente do COI, Thomas Bach, e ao Presidente do COB, Carlos Arthur
Nuzman.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Em votação o mérito da matéria.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2016, adotado pela Comissão Mista, à Medida Provisória nº 722, de 2016.
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CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇ ÃO

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO nº 15, de 2016 - CN
(Medida Provisória nº 722, de 28 de abril de 2016)

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério do Esporte, no valor de R$
80.000.000,00, para os fins que
especifica.

O Congresso Nacional decreta:

Art 1° Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Ministério do Esporte, no
valor de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), na forma dos Anexos 1 e li.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 5 de julho de 2016.

Presidente

Deputado
Relator
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
Está aprovada a Medida Provisória nº 722, de 2016, na forma do Projeto de Lei de Conversão. Não há
destaques.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REDAÇÃO FINAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 722-A DE 2016
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 15 DE 2016
Abre
crédito
extraordinário,
em
favor do Ministério do Esporte, no
valor de R$ 80.000.000,00, para os
fins que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

lº

Fica

aberto

crédito

extraordinário,

em

favor do Ministério do Esporte, no valor de R$ 80.000.000,00
(oitenta milhões de reais) na forma dos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2016.

Deputado RONALDO FONSECA
Relator
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Consulto o Plenário sobre se há acordo para votação do requerimento de urgência, assinado pelos Srs. Líderes, para apreciação da Mensagem nº 439, de 2016, a respeito do
acordo Brasil–China. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Sobre a mesa requerimento com o seguinte teor:
Sr. Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência na apreciação da MSC nº
439/2016.
Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2016– Jovair Arantes, Líder do PTB; Rogério Rosso, Líder do PSD;
Aelton Freitas, Líder do PR; Pauderney Avelino, Líder do DEM; Evandro Gussi, Líder do PV; Baleia Rossi, Líder do Bloco Parlamentar PMDB, PEN; Márcio Marinho, Líder do PRB; Antonio Imbassahy, Líder do
PSDB; Paulo Foletto, Líder do PSB; Ronaldo Fonseca, Líder do PROS; Antônio Jácome, Líder do Bloco
Parlamentar PTN, PTdoB, PSL; Andre Moura, PSC/SE.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, peço a palavra por 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Quando eu abrir a nova sessão V.Exa. vai falar.
O SR. PAULO PIMENTA (PT–RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vou ter que pedir novo painel.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – V.Exa. pode falar assim que eu abrir a próxima sessão.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. DR. SINVAL MALHEIROS (Bloco/PTN–SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a psoríase é uma doença genética que pode ter início em qualquer idade. Ela é
desencadeada por fatores ambientais: infecções, estresse, frio, secura, e determinados remédios causam nos
portadores da doença manchas escamosas avermelhadas numa pequena área da pele, ou em todo o corpo.
A partir de determinado momento, a psoríase afeta também as unhas das mãos e dos pés. Ela duplica
os riscos de se contrair diabetes, e cerca de 30% dos pacientes desenvolvem artrite psoriática. Outras doenças
associadas são os linfomas, cardiopatias e doença de Crohn.
Apesar de grave, incapacitante, dolorosa, desfigurante e incurável, a psoríase não é contagiosa. Mas ao
afetar a pele, inclusive a pele do rosto, faz com que os seus portadores sejam discriminados no trabalho e na
vida social. Isso causa efeitos psicológicos negativos nos portadores, inclusive depressões profundas.
Cerca de 5 milhões de brasileiros têm a doença, que poderia ser controlada, em 97% dos casos, com pomadas e luz ultravioleta. Mas nosso Sistema Único de Saúde tem se mostrado ineficiente até para diagnosticar
a doença, e mais ineficiente ainda para tratá–la.
A falta de tratamento, de remédios e de especialistas em psoríase na rede pública é inadmissível, tendo–
se em vista o sofrimento causado pela doença e pelo preconceito contra os doentes.
Além de corrigir falhas estruturais, como a carência de especialistas e equipamentos, o Ministério da Saúde deveria custear os remédios e estimular campanhas educativas para eliminar o preconceito. Também seria
conveniente criar grupos de apoio aos portadores da doença. Esses grupos, já existentes nos Estados Unidos
e na Europa, mostraram–se um instrumento adequado para informação e pressão política. Favoreceram também uma maior adesão a tratamentos médicos e a cuidados gerais.
Sras. e Srs. Deputados, as leis que temos já garantem, ou deveriam garantir, o atendimento decente aos
portadores de psoríase no Sistema Único de Saúde. É um direito do cidadão, e é dever do Estado. A verdade,
porém, é que o SUS não oferece tratamento fototerápico aos que dele necessitam, nem os medicamentos mais
eficazes. Estamos num país em que chega a faltar gaze e álcool nos postos de saúde pública.
O Brasil não cumpre o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas requeridas pela doença. Por mais que
ONGs, como a Psoríase Brasil, lutem para lembrar a este Congresso da importância do problema, não tem havido
avanço na adoção, pelo SUS, de medicamentos e procedimentos clínicos mais modernos, eficazes e disponíveis.
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Uma audiência pública sobre o tema, realizada pelo Senado há mais de 1 ano, determinava a criação de
um grupo de trabalho para resolver os problemas existentes. Não houve, porém, avanços significativos.
Sabemos que não apenas a psoríase, mas a saúde pública como um todo é mal gerida no Brasil. Precisamos prestar atenção a isso e corrigir o quadro atual de descaso por esse direito básico. Afinal, estamos falando
aqui de garantias constitucionais. Se nem elas conseguimos ver cumpridas, não é de se admirar o descrédito
da população em relação às instituições.
Façamos nosso trabalho e tratemos de garantir pelo menos um Sistema Único de Saúde que realmente
funcione.
Obrigado.
O SR. DR. JORGE SILVA (PHS–ES. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para falar sobre uma data muito especial para a saúde coletiva: o Dia
Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, celebrado anualmente em 28 de julho, data escolhida pela Organização Mundial de Saúde – OMS durante a Assembleia Mundial realizada em maio de 2010 ao acolher proposta
formulada pelo Brasil.
A hepatite viral é uma doença séria e um grande desafio para a saúde pública em todo o mundo, já sendo
comparável a outras doenças infectocontagiosas como a AIDS e a tuberculose. Os vírus que causam as hepatites
são altamente lesivos ao fígado, sendo responsáveis por um grave quadro clínico na fase aguda da infecção.
Além dos danos causados nessa fase, há ainda a possibilidade de a infecção se tornar crônica, com a persistência da replicação viral, que pode levar à hepatite crônica, fibrose extensa, cirrose e carcinoma hepatocelular.
A incidência dessa infecção em todo o mundo é relativamente alta. Estima–se que mais de 220 milhões
de pessoas no mundo atualmente estão com a infecção crônica pelo vírus da hepatite C, por exemplo, o que
representa cerca de 3% da população mundial. Cerca de 1,4 milhão de óbitos por ano são decorrentes da infecção pelo vírus da hepatite, que são valores próximos ao número de mortes pelo HIV e pela tuberculose. Dessas
mortes, 47% são atribuídas ao vírus da hepatite B e 48% ao da hepatite C, sendo as restantes relacionadas com
os tipos A e E. Esses números mostram o potencial lesivo dessa infecção contra a saúde individual.
Outro aspecto que merece ser salientado diz respeito ao alto custo de seu tratamento. O uso de medicamentos como o Interferon e alguns antivirais é responsável por vultosas despesas suportadas pelo SUS e
impacta de modo significativo o orçamento público. Para exemplificar tal impacto, destaco que uma caixa com
30 comprimidos do Tenofovir de 300 miligramas, um dos principais antivirais para o tratamento dessa doença,
custa cerca de mil dólares. Considerando–se a prevalência de casos da hepatite C, estimada pelo Ministério
da Saúde para o ano de 2014, em torno de 1.450.000, chegaríamos, possivelmente, a gastos com esse medicamento, somente para pacientes com hepatite C, por volta de 1 bilhão e meio de dólares se todos os pacientes
tivessem que tomar o remédio e considerando–se o preço comercial do produto.
Sras. e Srs. Deputados, esses dados demonstram que o melhor caminho a ser trilhado é o da prevenção
à infecção viral. Evitar que o indivíduo tenha contato com o vírus é a principal e mais eficaz ferramenta para a
saúde pública, pois, além de evitar os danos do agente ao fígado do paciente e impedir a infecção crônica, em
especial a evolução para o carcinoma hepatocelular, a prevenção representa custos bem menores aos SUS se
comparada com os gastos das medidas interventivas, após a instalação do agente infeccioso.
Dentre os meios de prevenção disponíveis, a definição de datas especiais direcionadas ao esclarecimento da população sobre os riscos e consequências de doenças que podem ser prevenidas torna–se de alta
relevância social, pois ao mesmo tempo em que protege a saúde e o bem–estar individuais privilegia a economicidade da ação pública, já que não exige despesas vultosas e impactantes ao Erário, tem alcance bastante
difuso e produz muitos efeitos a médio e longo prazo. Para a prevenção de doenças, nada melhor que uma
sociedade muito bem–informada e altamente esclarecida sobre todos os aspectos que envolvem a transmissão do agente infeccioso.
Em que pesem todos os impactos negativos gerados pela hepatite viral ao redor do mundo, de se reconhecer que muito pouco tem sido feito pelas instituições de saúde para reverter tal quadro.
Todavia, tal situação tende a mudar. A OMS definiu, recentemente, estratégias, metas e objetivos em
torno de um esforço mundial direcionado à eliminação da hepatite viral até o ano de 2030.
Pela primeira vez os diversos países membros da OMS se comprometem conjuntamente a buscar metas
e objetivos para a eliminação da hepatite viral. Entretanto, para o sucesso dessa ambiciosa finalidade é necessário que haja maior e mais completo conhecimento, melhorias nas técnicas de diagnose, vacinas mais eficazes
e com acesso ampliado, maior segurança nas transfusões sanguíneas e aplicações de injeções e terapias com
maior eficácia e redução dos danos. Esse deve ser o compromisso de todas as nações, inclusive o Brasil. Todas
as ações direcionadas ao combate do avanço das hepatites virais precisam ser encaradas como um importante
passo no sentido da eliminação do mal.
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Considero que a concretização de tal objetivo, apesar de desafiador, ou ambicioso, é perfeitamente
plausível. Todavia, é essencial a adoção de ações e políticas voltadas à mudança do atual quadro de abandono.
As metas estão propostas e compromissadas. Resta–nos desenvolver as ações que nos permitirão atingi–las.
Obrigado.
O SR. LUCIANO DUCCI (PSB–PR. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no dia último 6 de agosto, foi inaugurado em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, o novo ambulatório do Hospital do Rocio. A unidade atende pacientes de todo o Estado do Paraná, com
população estimada em 11,1 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 2015.
Com o novo ambulatório, a quantidade de atendimentos ambulatoriais da unidade deve aumentar dos
atuais 4.116 por mês, em 2016, para 30 mil mensais, segundo estimativa da direção do hospital.
O hospital é particular, mas 90% do seu atendimento é gratuito, feito pela rede pública de saúde. Assim,
o novo ambulatório também vai ofertar consultas e exames exclusivos pelo Sistema Único de Saúde – SUS,
prova de que o SUS dá certo.
Presente na inauguração, Margaret Chan, Diretora–Geral da Organização Mundial da Saúde – OMS, elogiou o ambulatório e disse que a unidade é um exemplo de como o poder público e o poder privado podem
cooperar no atendimento à população.
O ambulatório antigo, além de funcionar em outro prédio do Hospital do Rocio, tinha 18 consultórios
de diversas especialidades. Agora, com o novo ambulatório, o atendimento passa a ser feito no mesmo prédio
onde já são realizados os procedimentos hospitalares. Além disso, a quantidade de consultórios aumentou para
53. Segundo a direção da unidade, a capacidade de atendimento vai crescer em 628,8%.
Além dos 53 consultórios, o novo ambulatório conta com 3 salas de espera com 800 lugares, sala para
Raios X, ecografia e exames laboratoriais, teste de esforço, ecocardiograma e eletrocardiograma, entre outros.
Além disso, foram construídas três salas de procedimentos, onde será realizada a retirada de pontos, gesso e
curativos. A unidade conta, ainda, com restaurante com 250 lugares e estacionamento com 600 vagas para
carros, ambulâncias e ônibus.
Parabenizo o Sr. Luiz Ernesto Wendler, Diretor–Geral, e toda a diretoria do Hospital do Rocio, por empreender a saúde no nosso País.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronunciamento seja divulgado pelos canais de comunicação da
Casa, especialmente pelo programa A Voz do Brasil.
O SR. JOSÉ REINALDO (PSB–MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nunca antes a bancada do Maranhão havia se unido em um projeto como ocorreu agora, em torno
do projeto de instalação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA em Alcântara. Isso não é fácil diante dos
compromissos eleitorais a cumprir. Eis por que teço homenagens à bancada pelo elevado gesto de compromisso com o Estado. Considerando que recursos só podem ser liberados se autorizados pela LDO, demos um
passo gigante trazendo para o Maranhão um complexo tecnológico mundialmente importante.
Temos de dar especial atenção ao Centro de Lançamento de Alcântara, que, pela localização, poderá
ser um dos mais importantes do mundo em um mercado em expansão. O CLA é um grande diferencial para
o desenvolvimento do Maranhão, e sobre ele o Comandante da Aeronáutica apresentou planos e conceitos
significativos. Assim, para auxiliar essa empreitada, proporei a criação de uma Frente Parlamentar pela Modernização e Defesa do Centro de Lançamentos de Alcântara, a fim de equacionarmos, no Parlamento, o apoio
necessário para afastarmos o marasmo que hoje domina o local.
O ITA Maranhão também despertou o interesse de professores e chefes de departamentos da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, que me procuraram manifestando essa intenção. Também os professores
da Universidade Federal do Maranhão – UFMA trouxeram importantes dados para o projeto, o qual não tenho
dúvidas de que será muito bem conduzido pela Reitora Nair Portela.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP–PI. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Brasil teve a honra e a felicidade de sediar as Olimpíadas de 2016. Os Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro são um marco, inclusive do ponto de vista da organização. Isso mostra que o nosso País tem,
sim, competência para fazer uma festa grandiosa como essa, que mobiliza o mundo inteiro em torno do esporte.
Nesta edição, um dos maiores destaques é, sem dúvida, a participação feminina. As mulheres brilharam
nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, demonstrando força, comprometimento e muito carisma. Nunca tivemos tantas mulheres participando de Olimpíadas: elas representam 45% dos atletas. A primeira vez que as
mulheres participaram do evento foi em 1900, em Paris, e eram apenas 22, 2,2% do total.
A primeira medalha de ouro do Brasil foi conquistada por uma mulher, a judoca Rafaela Silva, da Cidade
de Deus, Rio de Janeiro. Rafaela é uma atleta com uma história impressionante de superação. Negra e pobre,
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ela foi descoberta por um projeto social. Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, após aplicar um golpe proibido
na adversária e ser desclassificada, Rafaela sofreu ataques racistas de brasileiros pelas redes sociais. Ela venceu o preconceito, enfrentou a depressão e seguiu adiante. É motivo de orgulho de todos nós e deve servir de
inspiração para milhares de crianças e adolescentes que sonham em se desenvolver no caminho do esporte.
Outro destaque da participação feminina nestes Jogos foi a nadadora síria Yusra Mardini, que salvou a
vida de refugiados pulando do barco junto com sua irmã. Elas nadaram por 3 horas no Mediterrâneo, enquanto puxavam toda a embarcação.
A atleta mais nova dos jogos, Gaurika Singh, de 13 anos, é sobrevivente do terremoto que matou milhares
de pessoas no Nepal em 2015. A roupa da nadadora rasgou minutos antes de ir para a água, mas ela conseguiu
vencer o problema e fez um dos melhores tempos de sua carreira.
Mas, se por um lado temos motivos para celebrar a presença feminina nas Olimpíadas, por outro é preciso refletir sobre as dificuldades que as atletas enfrentam em suas carreiras para chegar até o topo (inclusive
ganhando salários e premiações menores do que as concedidas aos homens) e sobre o machismo que ainda
existe nesse universo.
Estes obstáculos são discutidos pela Profa. Silvana Vilodre Goellner, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, no artigo Jogos Olímpicos: a generificação de corpos performantes. No texto, Silvana diz que
o esporte é um ambiente que reproduz uma lógica estabelecida das características dos gêneros masculino e
feminino. Segundo ela, esse fenômeno ocorre porque “o esporte foi pensado pelos homens e para os homens”.
Pierre de Coubertin (1863–1937), um dos idealizadores dos Jogos Olímpicos da era moderna, era contrário à participação das mulheres. No artigo As Mulheres e os Esportes, publicado em 1938, que é reproduzido
por Silvana, ele afirma que as mulheres esportistas “serão sempre imitações imperfeitas” e que seu papel no
esporte deveria se restringir a “tomar parte nos prazeres esportivos de seu marido” e “dirigir inteligentemente a
educação física de seus filhos”.
Silvana traz esse e outros exemplos para sustentar o argumento de que ainda é forte a mentalidade
sexista no Comitê Olímpico Internacional – COI, em outras entidades esportivas e na sociedade em geral. De
acordo com a professora, mesmo depois da introdução das mulheres nas Olimpíadas, em 1912, em Estocolmo,
os ideais de feminilidade e masculinidade dificultaram a presença delas em várias modalidades ao longo da
história dos Jogos. Para Silvana, ainda hoje a aceitação da participação feminina é condicionada e regulada de
uma forma que não ocorre com os homens. Ela enumera alguns fatos, como os testes hormonais de feminilidade e os constantes questionamentos quanto à sexualidade, além dos comentários machistas que exaltam
mais os atributos físicos do que o desempenho técnico das atletas.
Nestas Olimpíadas do Rio, tivemos sinais claros desse viés machista. Um estudo recente da Universidade
de Cambridge demonstrou que a mídia trata de forma diferente a informação esportiva se o protagonista é
homem ou mulher. A pesquisa analisou 160 milhões de palavras em jornais, blogs e redes sociais. Segundo o
levantamento, os homens recebem três vezes mais espaço e tempo nas abordagens esportivas do que as mulheres. As palavras mais usadas para se referir às mulheres são “idade”, “grávida” ou “solteira”. Em contrapartida,
para os atletas são os adjetivos “rápido”, “forte” e “fantástico”.
Os achados do estudo mostram, de maneira inequívoca, como o machismo ainda está presente no universo esportivo. A fantástica ginasta norte–americana Simone Biles, uma das grandes sensações destes Jogos,
reagiu com sabedoria e bom humor a esse machismo que permeia o mundo do esporte, com uma frase certeira: “Não sou o próximo Usain Bolt ou Michael Phelps. Sou a primeira Simone Biles.”
Precisamos celebrar o sucesso destas Olimpíadas, parabenizar todos os atletas, homens e mulheres que
estão dando o melhor de si nas competições. Temos, porém, que lutar com mais vigor contra o preconceito,
o sexismo, o racismo e as muitas barreiras que ainda são impostas às mulheres que se dedicam ao esporte ao
redor do mundo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. MARCIO ALVINO (PR–SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desejo parabenizar a nobre colega Deputada Brunny pela iniciativa de apresentar o Projeto de Lei
nº 2.434, de 2015, que estabelece penas mais severas aos envolvidos em irregularidades na aquisição de alimentos destinados à merenda escolar.
Como bem ponderado, entre outros argumentos, há, na justificação do PL, a alegação de que, “ainda
quando os produtos da merenda escolar não faltam ou atrasam, a qualidade dos alimentos, em muitos casos, é
bastante aquém do que seria adequado, principalmente frente aos valores despendidos nas licitações e contratações para sua aquisição, indicando fortes indícios de fraudes no processo”.
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Como Presidente da Frente Parlamentar Mista para Investimentos Federais na Educação, corroboro o
posicionamento da Deputada Brunny, bem como apelo aos colegas integrantes da Frente e aos demais Parlamentares para que oportunamente se posicionem pela aprovação do PL 2.434/15, que tramita apensado a
outras proposições, em estrita obediência aos trâmites do processo legislativo, mas que se destaca por atacar
ponto nevrálgico para toda a sociedade brasileira.
Apoiar a educação de nossas crianças e adolescentes é lançar as bases para o futuro não apenas deles,
em particular, mas também de toda a sociedade. Afinal, serão eles, em breve, a força motriz do desenvolvimento econômico nacional.
É, pois, trabalho de todos nós, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lutar para que a merenda escolar
chegue às instituições de ensino sem as nódoas da corrupção. Quando as houver, que sejam extirpadas pela
força da lei.
Muito obrigado.
A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PMDB–RJ. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, seja pela ausência, seja pela precariedade, o saneamento básico é uma chaga,
no Brasil, chaga que é causa e consequência do caos urbano; chaga que revela falhas terríveis na definição das
políticas públicas, no planejamento e na aplicação de recursos, em todas as três esferas de Governo; e chaga,
sobretudo, que expõe indisfarçavelmente o atraso brasileiro, causa e consequência de problemas sociais gravíssimos, em especial, a educação de má qualidade, que não ensina e não conscientiza.
Os impactos sobre o meio ambiente, a qualidade de vida, a saúde pública, sem falar nas implicações econômicas, têm sido matéria esquecida, enquanto se perpetua o desafio histórico de dar às populações condições
de acesso universal à água tratada e ao esgotamento sanitário. As prioridades das Prefeituras, em geral, não
passam por serviços eficientes de coleta e destinação de lixo e resíduos sólidos, limpeza de bueiros e drenagem
de águas pluviais. Sistemas de reciclagem e reúso, já largamente utilizados em outros países, soam como ficção.
Falhamos nesses enfrentamentos. Embora tenhamos avançado nos últimos 20 anos, as periferias das grandes
cidades continuam sendo a imagem do descaso, do pouco apreço pelos cidadãos, da inépcia e da incompetência.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE calcula que cerca de 4,8 milhões de crianças de até
14 anos estão expostas a riscos de doenças por residirem em lares sem estrutura de saneamento básico. Os números fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, no âmbito da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério das Cidades, mesmo diante de alguma melhora, ainda chocam.
Segundo o SNIS 2014 e o Estudo Perdas de Água: Desafios ao Avanço do Saneamento Básico e à Escassez Hídrica
– 2015, do Instituto Trata Brasil, são mais de 35 milhões os brasileiros sem acesso a água tratada. A Região Sudeste apresenta 91,7% da população com abastecimento pleno; no Norte, o percentual não chega a 55% (54,51%).
De acordo com o mesmo Instituto Trata Brasil, apenas 39% do esgoto recebem tratamento, no País, e
menos da metade da população têm acesso a coleta adequada. Mais de 3,5 milhões de brasileiros, nas cem
maiores cidades, despejam esgoto irregularmente, mesmo tendo redes coletoras disponíveis, numa demonstração preocupante das falhas da fiscalização e de um sistema educacional que não prepara para a cidadania.
A propósito, mais da metade das escolas brasileiras não tem acesso à coleta de esgotos. Acresçam–se a imperícia, por assim dizer, no manejo ambiental, com danos severos aos recursos naturais.
Despejar esgotos não tratados contamina o solo, os lençóis freáticos e as reservas hídricas, reduzindo a
quantidade de água potável disponível. Os prejuízos materiais afetam a produção agrícola, as atividades do
comércio, indústria, turismo, e o mais dramático: crises severas de escassez que podem levar à morte.
A média brasileira de consumo per capita, ao longo de 3 anos, é de 165,3 litros ao dia. Retrato da desigualdade regional, o índice mais elevado, como de esperar, está com a Região Sudeste, 192 litros, e o menor,
com o Nordeste, 125,3 litros.
De observar, porém, que o alto consumo pode escamotear um problema de solução difícil: o desperdício. A cada 100 litros de água coletados e tratados, em média, apenas 63 litros são consumidos. Significa dizer,
nobres colegas, que 37% da água, no Brasil, é perdida, nos sistemas de distribuição. Para se ter ideia, tudo o
que desaparece no ralo do mau uso daria para encher seis sistemas Cantareira, lembrando ser este o principal
manancial paulista, responsável por abastecer toda a região metropolitana da capital.
A Região Norte é a que mais esbanja, com média de 47,90%, enquanto o Sudeste apresenta o menor índice: 32,62%. Os dados refletem situações não apenas de vazamentos ou de ligações clandestinas e roubo, mas
também o grande número de medições incorretas e, não raro, a falta, mesmo, de uma sistemática. É, portanto,
também um problema de gestão. Os prejuízos anuais alcançam a monta de R$8 bilhões.
Mais do que cifras, no entanto, é de vida que se trata, esse bem inestimável, pelo qual valerá sempre a
pena lutar.
Eis, assim, Sr. Presidente, a minha luta!
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Muito obrigada.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR–AM. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há algum tempo tenho acompanhado a tramitação do Projeto de Lei nº 4.850, de 2016,
que reúne as 10 Medidas Contra a Corrupção. São propostas importantíssimas e vêm com o respaldo de 2 milhões de assinaturas, recolhidas por representantes do Ministério Público Federal (MPF), do Judiciário e de entidades da sociedade civil. A intenção é que esse projeto seja aprovado até o dia 9 de dezembro, data em que
é celebrado o Dia Internacional Contra a Corrupção. Seria um marco.
As metas previstas na proposta são: prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação; criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos; aumento das penas e crime hediondo
para corrupção de altos valores; aumento da eficiência e da justiça dos recursos no Processo Penal; rapidez nas
ações de improbidade administrativa; reforma no sistema de prescrição penal; ajustes no conceito de provas
ilícitas e nas nulidades penais; responsabilização dos partidos políticos e criminalização do caixa dois; prisão
preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado; e recuperação do lucro derivado do crime.
As propostas podem ser modificadas e aperfeiçoadas, afinal, assuntos polêmicos geram desacordos e
harmonias. No entanto, vale ressaltar que a essência continua sempre: combater a corrupção.
Não faço parte da Comissão Especial que analisa o projeto, mas temos quatro companheiros partidários
do PR que estão analisando de perto todas as medidas.
O Deputado Rodrigo Maia afirmou que uma das prioridades de sua gestão à frente da Câmara será acompanhar o trabalho da Comissão Especial que trata do Projeto de Lei nº 4.850, de 2016. Ele lembrou que assinou
a proposta das 10 Medidas e disse que é necessário avançar na legislação que promove o combate à corrupção.
Almejo que essa proposta seja aprovada rapidamente. Ao contrário do que afirma parte da imprensa,
não é interesse da maioria dos Deputados barrá–la. Pelo contrário, moralizar o País é nosso dever!
Era isso que tinha a dizer.
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.
Era o que tinha a dizer.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
Mais empregos para todos os maranhenses
Há gestores públicos a defender que, nos tempos de crise, o governo tem de poupar o dinheiro, cortando
investimentos e, em consequência, direitos. Ora, se economizarmos o dinheiro público em tempos de crise, sofrerão justamente os que mais necessitam desses recursos – e que estão mais vulneráveis às crises. Mas temos
sorte de ter no Maranhão um exemplo prático de que há outras formas de combater a crise.
O governador Flávio Dino lembra a todo o país que, em tempos de crise, o papel do Estado é ser o primeiro a atuar para dirimir o sofrimento de milhões de trabalhadores. Em períodos em que o empresário corta
investimentos, com medo da crise, é papel do Estado investir os recursos públicos a fim de gerar mais empregos, fazendo com que a roda da economia volte a girar em favor do crescimento. É o que chamamos de medidas anticíclicas – pois contra o ciclo recessivo – e que já salvaram a economia mundial diversas vezes, sendo a
recuperação após a Grande Depressão da década de 1930 a mais famosa.
É essa inspiração que o governador Flávio Dino retoma ao lançar o Programa Mais Empregos, em que
o Governo dará R$ 500 de desconto no ICMS das empresas por cada novo posto de trabalho criado. Além de
corajosa em momento de crise, essa medida é altamente inovadora.
Pois, ao contrário das medidas tomadas em âmbito federal, não dá uma isenção fiscal geral, em que se
espera em contrapartida a manutenção de empregos. No caso do Mais Empregos, a isenção concedida pelo
Estado é específica e em contrapartida a cada novo emprego gerado. O que garante que só haverá aplicação
de recurso público – a isenção fiscal – quando realmente for criado emprego.
O Mais Empregos contempla três estratégias, divididas em projetos de lei que já estão em análise na Assembleia Legislativa do Maranhão. Além da isenção para criação de novos empregos, o programa cria o Cheque Minha Casa. Ele prevê um crédito de R$ 5.000 para as famílias de baixa renda, valor que deve ser usado
na compra de material de construção para reforma de seus lares, com prioridade para instalações sanitárias.
Além de ajudar a manter empregos na área de construção civil, a iniciativa irá esquentar o mercado da
mão de obra autônoma de encanadores e pedreiros, por exemplo.
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Por fim, o Mais Empregos cria o Mutirão Rua Digna. Por meio dele, o governo estadual poderá apoiar associações, sindicatos, cooperativas, etc., que queiram melhorar vias urbanas de menor tráfego. O governo paga pelo material inicial e pelos serviços, permitindo a recuperação de centenas de ruas, além da geração de postos de trabalho.
Juntas, as três medidas irão estimular o empresariado e a sociedade civil a reativar a economia, a partir da
parceria do Estado, ampliando empregos e, por consequência, a qualidade de vida de todos os maranhenses.
Para mulheres e homens, o trabalho produz o sustento e pode trazer também a realização pessoal. É
dever dos governantes que buscam uma sociedade melhor agir a favor deste direito social, como previsto no
Artigo 6º da Constituição Federal. Na nossa Carta Magna, o trabalho tem a mesma importância e fica ao lado da
educação, saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, entre outros direitos.
A iniciativa do governo estadual merece meu aplauso e vem somar–se a outras ações que mostram o
protagonismo do Governo de Todos Nós para virar a página de 50 anos de atrasado que a oligarquia mais longeva do País nos deixou.
VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Total de Parlamentares: 87
RORAIMA
Carlos Andrade PHS
Shéridan PSDB
Total de RORAIMA 2
AMAPÁ
Janete Capiberibe PSB
Jozi Araújo PTN PtnPtdoBPsl
Professora Marcivania PCdoB
Total de AMAPÁ 3
PARÁ
Delegado Éder Mauro PSD
Hélio Leite DEM
Josué Bengtson PTB PpPtbPsc
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 4
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Total de AMAZONAS 1
RONDÔNIA
Expedito Netto PSD
Total de RONDÔNIA 1
TOCANTINS
Lázaro Botelho PP PpPtbPsc
Total de TOCANTINS 1
MARANHÃO
Davi Alves Silva Júnior PR
João Marcelo Souza PMDB PmdbPen
Rubens Pereira Júnior PCdoB
Weverton Rocha PDT
Total de MARANHÃO 4
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CEARÁ
Genecias Noronha Solidaried
José Guimarães PT
Luizianne Lins PT
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PDT
Vitor Valim PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 6
PIAUÍ
Marcelo Castro PMDB PmdbPen
Total de PIAUÍ 1
RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1
PARAÍBA
Hugo Motta PMDB PmdbPen
Wilson Filho PTB PpPtbPsc
Total de PARAÍBA 2
PERNAMBUCO
Carlos Eduardo Cadoca PDT
João Fernando Coutinho PSB
Ricardo Teobaldo PTN PtnPtdoBPsl
Tadeu Alencar PSB
Total de PERNAMBUCO 4
ALAGOAS
Paulão PT
Pedro Vilela PSDB
Total de ALAGOAS 2
SERGIPE
Adelson Barreto PR
Fábio Mitidieri PSD
Jony Marcos PRB
Total de SERGIPE 3
BAHIA
Antonio Imbassahy PSDB
Caetano PT
Daniel Almeida PCdoB
Elmar Nascimento DEM
João Carlos Bacelar PR
Jorge Solla PT
José Nunes PSD
Márcio Marinho PRB
Total de BAHIA 8
MINAS GERAIS
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Eros Biondini PROS
George Hilton PROS
Jaime Martins PSD
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Marcelo Aro PHS
Marcus Pestana PSDB
Newton Cardoso Jr PMDB PmdbPen
Total de MINAS GERAIS 8
ESPÍRITO SANTO
Helder Salomão PT
Total de ESPÍRITO SANTO 1
RIO DE JANEIRO
Alexandre Valle PR
Altineu Côrtes PMDB PmdbPen
Clarissa Garotinho PR
Deley PTB PpPtbPsc
Dr. João PR
Fernando Jordão PMDB PmdbPen
Luiz Carlos Ramos PTN PtnPtdoBPsl
Luiz Sérgio PT
Otavio Leite PSDB
Total de RIO DE JANEIRO 9
SÃO PAULO
Baleia Rossi PMDB PmdbPen
Eduardo Bolsonaro PSC PpPtbPsc
Missionário José Olimpio DEM
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Pr. Marco Feliciano PSC PpPtbPsc
Renata Abreu PTN PtnPtdoBPsl
Roberto Alves PRB
Valmir Prascidelli PT
Vicentinho PT
Total de SÃO PAULO 9
MATO GROSSO
Fabio Garcia PSB
Ságuas Moraes PT
Valtenir Pereira PMDB PmdbPen
Total de MATO GROSSO 3
DISTRITO FEDERAL
Erika Kokay PT
Total de DISTRITO FEDERAL 1
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun PMDB PmdbPen
Dagoberto PDT
Total de MATO GROSSO DO SUL 2
PARANÁ
Alex Canziani PTB PpPtbPsc
Hermes Parcianello PMDB PmdbPen
João Arruda PMDB PmdbPen
Nelson Meurer PP PpPtbPsc
Nelson Padovani PSDB
Paulo Martins PSDB
Sergio Souza PMDB PmdbPen
Total de PARANÁ 7
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SANTA CATARINA
Edinho Bez PMDB PmdbPen
Marco Tebaldi PSDB
Total de SANTA CATARINA 2
RIO GRANDE DO SUL
Cajar Nardes PR
Marco Maia PT
Total de RIO GRANDE DO SUL 2
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Total de Parlamentares: 131
AMAPÁ
Marcos Reategui PSD
Roberto Góes PDT
Vinicius Gurgel PR
Total de AMAPÁ 3
PARÁ
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPen
Francisco Chapadinha PTN PtnPtdoBPsl
José Priante PMDB PmdbPen
Nilson Pinto PSDB
Simone Morgado PMDB PmdbPen
Wladimir Costa Solidaried
Total de PARÁ 7
AMAZONAS
Hissa Abrahão PDT
Silas Câmara PRB
Total de AMAZONAS 2
RONDÔNIA
Mariana Carvalho PSDB
Nilton Capixaba PTB PpPtbPsc
Total de RONDÔNIA 2
ACRE
César Messias PSB
Total de ACRE 1
TOCANTINS
Dulce Miranda PMDB PmdbPen
Irajá Abreu PSD
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Vicentinho Júnior PR
Total de TOCANTINS 4
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB PmdbPen
Eliziane Gama PPS
Junior Marreca PEN PmdbPen
Waldir Maranhão PP PpPtbPsc
Total de MARANHÃO 4
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CEARÁ
Arnon Bezerra PTB PpPtbPsc
Domingos Neto PSD
Macedo PP PpPtbPsc
Moses Rodrigues PMDB PmdbPen
Odorico Monteiro PROS
Ronaldo Martins PRB
Total de CEARÁ 6
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Júlio Cesar PSD
Maia Filho PP PpPtbPsc
Silas Freire PR
Total de PIAUÍ 4
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPsc
André Amaral PMDB PmdbPen
Total de PARAÍBA 2
PERNAMBUCO
Adalberto Cavalcanti PTB PpPtbPsc
Betinho Gomes PSDB
Daniel Coelho PSDB
Kaio Maniçoba PMDB PmdbPen
Luciana Santos PCdoB
Silvio Costa PTdoB PtnPtdoBPsl
Total de PERNAMBUCO 6
ALAGOAS
Arthur Lira PP PpPtbPsc
Givaldo Carimbão PHS
Marx Beltrão PMDB PmdbPen
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Andre Moura PSC PpPtbPsc
Total de SERGIPE 1
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Bebeto PSB
Lucio Vieira Lima PMDB PmdbPen
Pastor Luciano Braga PMB
Paulo Magalhães PSD
Sérgio Brito PSD
Uldurico Junior PV
Waldenor Pereira PT
Total de BAHIA 8
MINAS GERAIS
Brunny PR
Dâmina Pereira PSL PtnPtdoBPsl
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP PpPtbPsc
Gabriel Guimarães PT
Leonardo Monteiro PT
Marcelo Álvaro Antônio PR
Margarida Salomão PT
Misael Varella DEM
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Reginaldo Lopes PT
Renzo Braz PP PpPtbPsc
Rodrigo Pacheco PMDB PmdbPen
Saraiva Felipe PMDB PmdbPen
Total de MINAS GERAIS 13
ESPÍRITO SANTO
Lelo Coimbra PMDB PmdbPen
Max Filho PSDB
Sergio Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 3
RIO DE JANEIRO
Alexandre Serfiotis PMDB PmdbPen
Aureo Solidaried
Chico D Angelo PT
Cristiane Brasil PTB PpPtbPsc
Ezequiel Teixeira PTN PtnPtdoBPsl
Fabiano Horta PT
Hugo Leal PSB
Jandira Feghali PCdoB
Marcelo Matos PHS
Marcos Soares DEM
Marquinho Mendes PMDB PmdbPen
Pedro Paulo PMDB PmdbPen
Roberto Sales PRB
Rosangela Gomes PRB
Washington Reis PMDB PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 15
SÃO PAULO
Alex Manente PPS
Alexandre Leite DEM
Bruna Furlan PSDB
Celso Russomanno PRB
Duarte Nogueira PSDB
Fausto Pinato PP PpPtbPsc
Flavinho PSB
Gilberto Nascimento PSC PpPtbPsc
Guilherme Mussi PP PpPtbPsc
Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PSD
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Mentor PT
Keiko Ota PSB
Luiza Erundina PSOL
Major Olimpio Solidaried
Marcelo Squassoni PRB
Ricardo Izar PP PpPtbPsc
Vitor Lippi PSDB
Total de SÃO PAULO 19
GOIÁS
Alexandre Baldy PTN PtnPtdoBPsl
João Campos PRB
Jovair Arantes PTB PpPtbPsc
Magda Mofatto PR
Sandes Júnior PP PpPtbPsc
Total de GOIÁS 5
MATO GROSSO DO SUL
Elizeu Dionizio PSDB
Total de MATO GROSSO DO SUL 1
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PARANÁ
Christiane de Souza Yared PR
Edmar Arruda PSD
Enio Verri PT
Fernando Francischini Solidaried
Leandre PV
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Nishimori PR
Osmar Serraglio PMDB PmdbPen
Takayama PSC PpPtbPsc
Toninho Wandscheer PROS
Total de PARANÁ 10
SANTA CATARINA
Angela Albino PCdoB
Geovania de Sá PSDB
João Rodrigues PSD
Jorginho Mello PR
Mauro Mariani PMDB PmdbPen
Valdir Colatto PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 6
RIO GRANDE DO SUL
José Otávio Germano PP PpPtbPsc
Luiz Carlos Busato PTB PpPtbPsc
Maria do Rosário PT
Nelson Marchezan Junior PSDB
Pepe Vargas PT
Sérgio Moraes PTB PpPtbPsc
Total de RIO GRANDE DO SUL 6
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Encerro a sessão, convocando a 2ª Sessão Deliberativa Extraordinária
para hoje, segunda–feira, dia 22 de agosto, às 20h20min, com a seguinte Ordem do Dia: Medidas Provisórias
nºs 723 e 724, de 2016. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação.
ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)
Discussão
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 723, DE 2016
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 723, de 2016, que prorroga o prazo de dispensa
de que trata o caput do art. 16 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013; tendo parecer da Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e
no mérito, pela aprovação desta e da Emenda de n° 11, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº
16, de 2016, adotado; e pela rejeição das Emendas de nºs 1 a 10 e 12 a 28 (Relator Sen. Humberto
Costa e Relator Revisor: Dep. Jorge Solla) (Prorroga o prazo de dispensa de revalidação do diploma dos integrantes do Programa Mais Médicos)
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PRAZO NA CÂMARA: 29/05/2016
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 16/06/2016
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 30/06/2016
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 29/08/2016
Alteração de prazo em razão de não haver recesso (§ 2º do art. 57 da CF)
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 724, DE 2016
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 724, de 2016, que altera a Lei nº 12.651, de
25 de maio de 2012, para dispor sobre a extensão dos prazos para inscrição no Cadastro
Ambiental Rural e para adesão ao Programa de Regularização Ambiental; tendo parecer da
Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência;
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; e pela adequação financeira e
orçamentária; e no mérito, pela aprovação desta e das Emendas de nºs 1, 3 a 6, 9, 10, 12 a 14, 17,
19, 24, 26, 29, 37 a 39, 42 e 44, bem como pela aprovação parcial da Emendas de nºs 7, 40 e 43,
na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2016, adotado; e pela rejeição das Emendas
de nºs 2, 8, 11, 15, 16, 18, 20 a 23, 25, 27, 28, 30 a 36 e 41 (Relator: Dep. Josué Bengtson e Relator
Revisor: Sen. Ronaldo Caiado).
PRAZO NA CÂMARA: 01/06/2016
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 19/06/2016
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 03/07/2016
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 01/09/2016
Alteração de prazo em razão de não haver recesso (§ 2º do art. 57 da CF)
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)
Discussão
3
MENSAGEM Nº 439, DE 2016
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 439, de 2016, que se refere ao texto do Protocolo
Complementar para o Desenvolvimento Conjunto do CBERS–4A entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China ao “Acordo Quadro entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China sobre
Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior”, celebrado
em Brasília, em 19 de maio de 2015. Pendente de pareceres das Comissões: de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(Encerra–se a sessão às 20 horas e 19 minutos.)
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Ata da 203ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Deliberativa Extraordinária, Noturna, da 2ª Sessão Legislativa
Ordinária, da 55ª Legislatura, em 22 de agosto de 2016
Presidência dos Srs.:– Rodrigo Maia, Presidente.–Beto Mansur. 1º Secretário.– Weliton Prado, nos
termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS 20 HORAS E 20 MINUTOS COMPARECEM À CASA OS SRS.:
Rodrigo Maia
Giacobo
Beto Mansur
Felipe Bornier
Mara Gabrilli
Alex Canziani
Mandetta
Total de Parlamentares: 388
RORAIMA
Abel Mesquita Jr. DEM
Carlos Andrade PHS
Edio Lopes PR
Hiran Gonçalves PP PpPtbPsc
Jhonatan de Jesus PRB
Maria Helena PSB
Remídio Monai PR
Shéridan PSDB
Total de RORAIMA 8
AMAPÁ
André Abdon PP PpPtbPsc
Cabuçu Borges PMDB PmdbPen
Janete Capiberibe PSB
Jozi Araújo PTN PtnPtdoBPsl
Professora Marcivania PCdoB
Total de AMAPÁ 5
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Salame PP PpPtbPsc
Delegado Éder Mauro PSD
Edmilson Rodrigues PSOL
Hélio Leite DEM
Joaquim Passarinho PSD
Josué Bengtson PTB PpPtbPsc
Júlia Marinho PSC PpPtbPsc
Lúcio Vale PR
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 10
AMAZONAS
Alfredo Nascimento PR
Arthur Virgílio Bisneto PSDB
Átila Lins PSD
Conceição Sampaio PP PpPtbPsc
Marcos Rotta PMDB PmdbPen
Pauderney Avelino DEM
Total de AMAZONAS 6
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RONDÔNIA
Expedito Netto PSD
Lindomar Garçon PRB
Lucio Mosquini PMDB PmdbPen
Luiz Cláudio PR
Marcos Rogério DEM
Marinha Raupp PMDB PmdbPen
Total de RONDÔNIA 6
ACRE
Alan Rick PRB
Angelim PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPen
Jéssica Sales PMDB PmdbPen
Leo de Brito PT
Moisés Diniz PCdoB
Rocha PSDB
Total de ACRE 7
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PTN PtnPtdoBPsl
César Halum PRB
Josi Nunes PMDB PmdbPen
Lázaro Botelho PP PpPtbPsc
Total de TOCANTINS 4
MARANHÃO
Aluisio Mendes PTN PtnPtdoBPsl
Cleber Verde PRB
Davi Alves Silva Júnior PR
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
Ildon Marques PSB
João Castelo PSDB
João Marcelo Souza PMDB PmdbPen
José Reinaldo PSB
Juscelino Filho DEM
Pedro Fernandes PTB PpPtbPsc
Rubens Pereira Júnior PCdoB
Victor Mendes PSD
Weverton Rocha PDT
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 14
CEARÁ
Adail Carneiro PP PpPtbPsc
André Figueiredo PDT
Cabo Sabino PR
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PSB
Genecias Noronha Solidaried
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leônidas Cristino PDT
Luizianne Lins PT
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Mauro Benevides PMDB PmdbPen
Moroni Torgan DEM
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PDT
Vitor Valim PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 16
PIAUÍ
Átila Lira PSB
Heráclito Fortes PSB
Iracema Portella PP PpPtbPsc
Marcelo Castro PMDB PmdbPen
Paes Landim PTB PpPtbPsc
Rodrigo Martins PSB
Total de PIAUÍ 6
RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PTN PtnPtdoBPsl
Beto Rosado PP PpPtbPsc
Fábio Faria PSD
Felipe Maia DEM
Rafael Motta PSB
Rogério Marinho PSDB
Walter Alves PMDB PmdbPen
Zenaide Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 8
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPsc
André Amaral PMDB PmdbPen
Benjamin Maranhão Solidaried
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB PmdbPen
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB PmdbPen
Pedro Cunha Lima PSDB
Rômulo Gouveia PSD
Wellington Roberto PR
Wilson Filho PTB PpPtbPsc
Total de PARAÍBA 12
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR
Augusto Coutinho Solidaried
Carlos Eduardo Cadoca PDT
Creuza Pereira PSB
Danilo Cabral PSB
Eduardo da Fonte PP PpPtbPsc
Fernando Monteiro PP PpPtbPsc
Gonzaga Patriota PSB
Guilherme Coelho PSDB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPen
João Fernando Coutinho PSB
Jorge Côrte Real PTB PpPtbPsc
Marinaldo Rosendo PSB
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Pastor Eurico PHS
Ricardo Teobaldo PTN PtnPtdoBPsl
Severino Ninho PSB
Tadeu Alencar PSB
Wolney Queiroz PDT
Zeca Cavalcanti PTB PpPtbPsc
Total de PERNAMBUCO 19
ALAGOAS
JHC PSB
Nivaldo Albuquerque PRP
Paulão PT
Pedro Vilela PSDB
Ronaldo Lessa PDT
Val Amélio PRTB
Total de ALAGOAS 6
SERGIPE
Adelson Barreto PR
Andre Moura PSC PpPtbPsc
Bosco Costa PROS
Fábio Mitidieri PSD
Fabio Reis PMDB PmdbPen
João Daniel PT
Jony Marcos PRB
Laercio Oliveira Solidaried
Total de SERGIPE 8
BAHIA
Afonso Florence PT
Antonio Brito PSD
Antonio Imbassahy PSDB
Arthur Oliveira Maia PPS
Bacelar PTN PtnPtdoBPsl
Benito Gama PTB PpPtbPsc
Cacá Leão PP PpPtbPsc
Caetano PT
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB
Elmar Nascimento DEM
Erivelton Santana PEN PmdbPen
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
Márcio Marinho PRB
Mário Negromonte Jr. PP PpPtbPsc
Moema Gramacho PT
Nelson Pellegrino PT
Paulo Azi DEM
Roberto Britto PP PpPtbPsc
Ronaldo Carletto PP PpPtbPsc
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Tia Eron PRB
Valmir Assunção PT
Total de BAHIA 31
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Ademir Camilo PTN PtnPtdoBPsl
Aelton Freitas PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Caio Narcio PSDB
Carlos Melles DEM
Delegado Edson Moreira PR
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PROS
Fábio Ramalho PMDB PmdbPen
Franklin Lima PP PpPtbPsc
George Hilton PROS
Jaime Martins PSD
Jô Moraes PCdoB
Júlio Delgado PSB
Laudivio Carvalho Solidaried
Leonardo Quintão PMDB PmdbPen
Lincoln Portela PRB
Luis Tibé PTdoB PtnPtdoBPsl
Luiz Fernando Faria PP PpPtbPsc
Marcelo Aro PHS
Marcos Montes PSD
Marcus Pestana PSDB
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPen
Newton Cardoso Jr PMDB PmdbPen
Odelmo Leão PP PpPtbPsc
Padre João PT
Patrus Ananias PT
Paulo Abi–Ackel PSDB
Raquel Muniz PSD
Rodrigo de Castro PSDB
Stefano Aguiar PSD
Subtenente Gonzaga PDT
Tenente Lúcio PSB
Toninho Pinheiro PP PpPtbPsc
Weliton Prado PMB
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 40
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Dr. Jorge Silva PHS
Evair Vieira de Melo PV
Givaldo Vieira PT
Helder Salomão PT
Marcus Vicente PP PpPtbPsc
Paulo Foletto PSB
Total de ESPÍRITO SANTO 7
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RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon REDE
Alexandre Valle PR
Altineu Côrtes PMDB PmdbPen
Cabo Daciolo PTdoB PtnPtdoBPsl
Celso Jacob PMDB PmdbPen
Celso Pansera PMDB PmdbPen
Chico Alencar PSOL
Clarissa Garotinho PR
Deley PTB PpPtbPsc
Dr. João PR
Fernando Jordão PMDB PmdbPen
Francisco Floriano DEM
Glauber Braga PSOL
Indio da Costa PSD
Jair Bolsonaro PSC PpPtbPsc
Jean Wyllys PSOL
Julio Lopes PP PpPtbPsc
Laura Carneiro PMDB PmdbPen
Luiz Carlos Ramos PTN PtnPtdoBPsl
Luiz Sérgio PT
Marcos Soares DEM
Miro Teixeira REDE
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR
Simão Sessim PP PpPtbPsc
Soraya Santos PMDB PmdbPen
Sóstenes Cavalcante DEM
Wadih Damous PT
Walney Rocha PEN PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 29
SÃO PAULO
Ana Perugini PT
Andres Sanchez PT
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PV
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PpPtbPsc
Baleia Rossi PMDB PmdbPen
Bruno Covas PSDB
Capitão Augusto PR
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Dr. Sinval Malheiros PTN PtnPtdoBPsl
Edinho Araújo PMDB PmdbPen
Eduardo Bolsonaro PSC PpPtbPsc
Eduardo Cury PSDB
Eli Corrêa Filho DEM
Evandro Gussi PV
Goulart PSD
Herculano Passos PSD
João Paulo Papa PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Lauro Filho PSB
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Marcelo Aguiar DEM
Marcio Alvino PR
Miguel Haddad PSDB
Miguel Lombardi PR
Milton Monti PR
Missionário José Olimpio DEM
Nelson Marquezelli PTB PpPtbPsc
Nilto Tatto PT
Orlando Silva PCdoB
Paulo Freire PR
Paulo Maluf PP PpPtbPsc
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Paulo Teixeira PT
Pr. Marco Feliciano PSC PpPtbPsc
Renata Abreu PTN PtnPtdoBPsl
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
Total de SÃO PAULO 49
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Carlos Bezerra PMDB PmdbPen
Ezequiel Fonseca PP PpPtbPsc
Fabio Garcia PSB
Nilson Leitão PSDB
Professor Victório Galli PSC PpPtbPsc
Ságuas Moraes PT
Valtenir Pereira PMDB PmdbPen
Total de MATO GROSSO 8
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Augusto Carvalho Solidaried
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR
Rogério Rosso PSD
Ronaldo Fonseca PROS
Rôney Nemer PP PpPtbPsc
Total de DISTRITO FEDERAL 8
GOIÁS
Célio Silveira PSDB
Daniel Vilela PMDB PmdbPen
Delegado Waldir PR
Fábio Sousa PSDB
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Flávia Morais PDT
Giuseppe Vecci PSDB
Lucas Vergilio Solidaried
Magda Mofatto PR
Marcos Abrão PPS
Pedro Chaves PMDB PmdbPen
Roberto Balestra PP PpPtbPsc
Rubens Otoni PT
Thiago Peixoto PSD
Total de GOIÁS 13
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun PMDB PmdbPen
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PSDB
Tereza Cristina PSB
Vander Loubet PT
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 6
PARANÁ
Alfredo Kaefer PSL PtnPtdoBPsl
Aliel Machado REDE
Assis do Couto PDT
Diego Garcia PHS
Dilceu Sperafico PP PpPtbPsc
Edmar Arruda PSD
Evandro Roman PSD
Hermes Parcianello PMDB PmdbPen
João Arruda PMDB PmdbPen
Leopoldo Meyer PSB
Luciano Ducci PSB
Marcelo Belinati PP PpPtbPsc
Nelson Meurer PP PpPtbPsc
Nelson Padovani PSDB
Paulo Martins PSDB
Rubens Bueno PPS
Sandro Alex PSD
Sergio Souza PMDB PmdbPen
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 19
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPen
Esperidião Amin PP PpPtbPsc
João Rodrigues PSD
Jorge Boeira PP PpPtbPsc
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 11
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RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP PpPtbPsc
Afonso Motta PDT
Alceu Moreira PMDB PmdbPen
Bohn Gass PT
Cajar Nardes PR
Carlos Gomes PRB
Covatti Filho PP PpPtbPsc
Danrlei de Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB PmdbPen
Giovani Cherini PR
Heitor Schuch PSB
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP PpPtbPsc
João Derly REDE
Jones Martins PMDB PmdbPen
José Fogaça PMDB PmdbPen
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPsc
Marco Maia PT
Marcon PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP PpPtbPsc
Total de RIO GRANDE DO SUL 25
I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 388 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 (Rodrigo Maia) – Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa–se às
IV – BREVES COMUNICAÇÕES
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Deputado Paulo Pimenta, posso manter o painel?
O SR. PAULO PIMENTA – Pode.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado Paulo Pimenta.
O SR. PAULO PIMENTA (PT–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu confesso a V.Exa. que o sentimento de vergonha é uma coisa constrangedora, mas o sentimento de vergonha alheia também é algo muito doloroso. Eu fiquei com uma profunda vergonha ontem de ver, no encerramento dos Jogos Olímpicos no
Brasil, a ausência do Presidente interino.
Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos são encerrados num país dessa maneira. O Primeiro–
Ministro do Japão e o Presidente do COI estavam presentes, e o interino Michel Temer estava escondido em algum lugar, assistindo ao evento pela televisão, com medo de comparecer, porque teme a presença do próprio
povo. É uma vergonha olímpica, que infelizmente todo o Brasil neste momento sente!
Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo a V.Exa. que eu não acredito que, em qualquer outro lugar do
mundo, alguma representação, mesmo de um governo interino, não teria a dignidade de ter feito referência à
importância do Presidente Lula na conquista de sediar as Olimpíadas e ao trabalho da Presidenta Dilma na sua
preparação. Eles tiveram seus nomes banidos dos protocolos do Governo, como se não tivessem tido nenhum
papel na história para a conquista deste grande evento.
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O Primeiro–Ministro japonês foi embora sem apertar a mão e sem receber o bastão dessa Olimpíada do
Presidente interino, porque ele estava escondido em algum lugar, assistindo pela TV à festa de encerramento.
Que vergonha para o Brasil, Sr. Presidente!
V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Total de Parlamentares: 380
RORAIMA
Abel Mesquita Jr. DEM
Carlos Andrade PHS
Edio Lopes PR
Hiran Gonçalves PP PpPtbPsc
Jhonatan de Jesus PRB
Maria Helena PSB
Remídio Monai PR
Shéridan PSDB
Total de RORAIMA 8
AMAPÁ
André Abdon PP PpPtbPsc
Cabuçu Borges PMDB PmdbPen
Janete Capiberibe PSB
Jozi Araújo PTN PtnPtdoBPsl
Professora Marcivania PCdoB
Total de AMAPÁ 5
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
Beto Salame PP PpPtbPsc
Delegado Éder Mauro PSD
Edmilson Rodrigues PSOL
Hélio Leite DEM
Joaquim Passarinho PSD
Josué Bengtson PTB PpPtbPsc
Júlia Marinho PSC PpPtbPsc
Lúcio Vale PR
Zé Geraldo PT
Total de PARÁ 10
AMAZONAS
Alfredo Nascimento PR
Arthur Virgílio Bisneto PSDB
Átila Lins PSD
Conceição Sampaio PP PpPtbPsc
Marcos Rotta PMDB PmdbPen
Pauderney Avelino DEM
Total de AMAZONAS 6
RONDÔNIA
Expedito Netto PSD
Lindomar Garçon PRB
Lucio Mosquini PMDB PmdbPen
Luiz Cláudio PR
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Marcos Rogério DEM
Marinha Raupp PMDB PmdbPen
Total de RONDÔNIA 6
ACRE
Alan Rick PRB
Angelim PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPen
Jéssica Sales PMDB PmdbPen
Leo de Brito PT
Moisés Diniz PCdoB
Rocha PSDB
Total de ACRE 7
TOCANTINS
Carlos Henrique Gaguim PTN PtnPtdoBPsl
César Halum PRB
Josi Nunes PMDB PmdbPen
Lázaro Botelho PP PpPtbPsc
Total de TOCANTINS 4
MARANHÃO
Aluisio Mendes PTN PtnPtdoBPsl
Cleber Verde PRB
Davi Alves Silva Júnior PR
Hildo Rocha PMDB PmdbPen
Ildon Marques PSB
João Castelo PSDB
João Marcelo Souza PMDB PmdbPen
José Reinaldo PSB
Juscelino Filho DEM
Pedro Fernandes PTB PpPtbPsc
Rubens Pereira Júnior PCdoB
Victor Mendes PSD
Weverton Rocha PDT
Zé Carlos PT
Total de MARANHÃO 14
CEARÁ
Adail Carneiro PP PpPtbPsc
André Figueiredo PDT
Cabo Sabino PR
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PSB
Genecias Noronha Solidaried
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
Leônidas Cristino PDT
Luizianne Lins PT
Mauro Benevides PMDB PmdbPen
Moroni Torgan DEM
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PDT
Vitor Valim PMDB PmdbPen
Total de CEARÁ 16
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PIAUÍ
Átila Lira PSB
Heráclito Fortes PSB
Iracema Portella PP PpPtbPsc
Marcelo Castro PMDB PmdbPen
Paes Landim PTB PpPtbPsc
Rodrigo Martins PSB
Total de PIAUÍ 6
RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Jácome PTN PtnPtdoBPsl
Beto Rosado PP PpPtbPsc
Fábio Faria PSD
Felipe Maia DEM
Rafael Motta PSB
Rogério Marinho PSDB
Walter Alves PMDB PmdbPen
Zenaide Maia PR
Total de RIO GRANDE DO NORTE 8
PARAÍBA
Benjamin Maranhão Solidaried
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB PmdbPen
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB PmdbPen
Pedro Cunha Lima PSDB
Rômulo Gouveia PSD
Wellington Roberto PR
Wilson Filho PTB PpPtbPsc
Total de PARAÍBA 10
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR
Augusto Coutinho Solidaried
Carlos Eduardo Cadoca PDT
Creuza Pereira PSB
Danilo Cabral PSB
Eduardo da Fonte PP PpPtbPsc
Fernando Monteiro PP PpPtbPsc
Gonzaga Patriota PSB
Guilherme Coelho PSDB
Jarbas Vasconcelos PMDB PmdbPen
João Fernando Coutinho PSB
Jorge Côrte Real PTB PpPtbPsc
Marinaldo Rosendo PSB
Pastor Eurico PHS
Ricardo Teobaldo PTN PtnPtdoBPsl
Severino Ninho PSB
Tadeu Alencar PSB
Wolney Queiroz PDT
Zeca Cavalcanti PTB PpPtbPsc
Total de PERNAMBUCO 19
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ALAGOAS
JHC PSB
Nivaldo Albuquerque PRP
Paulão PT
Pedro Vilela PSDB
Ronaldo Lessa PDT
Val Amélio PRTB
Total de ALAGOAS 6
SERGIPE
Adelson Barreto PR
Bosco Costa PROS
Fábio Mitidieri PSD
Fabio Reis PMDB PmdbPen
João Daniel PT
Jony Marcos PRB
Laercio Oliveira Solidaried
Total de SERGIPE 7
BAHIA
Afonso Florence PT
Antonio Brito PSD
Antonio Imbassahy PSDB
Arthur Oliveira Maia PPS
Bacelar PTN PtnPtdoBPsl
Benito Gama PTB PpPtbPsc
Cacá Leão PP PpPtbPsc
Caetano PT
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB
Elmar Nascimento DEM
Erivelton Santana PEN PmdbPen
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
Márcio Marinho PRB
Mário Negromonte Jr. PP PpPtbPsc
Moema Gramacho PT
Nelson Pellegrino PT
Paulo Azi DEM
Roberto Britto PP PpPtbPsc
Ronaldo Carletto PP PpPtbPsc
Tia Eron PRB
Valmir Assunção PT
Total de BAHIA 31
MINAS GERAIS
Adelmo Carneiro Leão PT
Ademir Camilo PTN PtnPtdoBPsl
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Aelton Freitas PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Caio Narcio PSDB
Carlos Melles DEM
Delegado Edson Moreira PR
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PROS
Fábio Ramalho PMDB PmdbPen
Franklin Lima PP PpPtbPsc
George Hilton PROS
Jaime Martins PSD
Jô Moraes PCdoB
Júlio Delgado PSB
Laudivio Carvalho Solidaried
Leonardo Quintão PMDB PmdbPen
Lincoln Portela PRB
Luis Tibé PTdoB PtnPtdoBPsl
Luiz Fernando Faria PP PpPtbPsc
Marcelo Aro PHS
Marcos Montes PSD
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB PmdbPen
Newton Cardoso Jr PMDB PmdbPen
Odelmo Leão PP PpPtbPsc
Padre João PT
Patrus Ananias PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Raquel Muniz PSD
Rodrigo de Castro PSDB
Stefano Aguiar PSD
Subtenente Gonzaga PDT
Tenente Lúcio PSB
Toninho Pinheiro PP PpPtbPsc
Weliton Prado PMB
Zé Silva Solidaried
Total de MINAS GERAIS 39
ESPÍRITO SANTO
Carlos Manato Solidaried
Dr. Jorge Silva PHS
Evair Vieira de Melo PV
Givaldo Vieira PT
Helder Salomão PT
Marcus Vicente PP PpPtbPsc
Paulo Foletto PSB
Total de ESPÍRITO SANTO 7
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon REDE
Alexandre Valle PR
Altineu Côrtes PMDB PmdbPen
Cabo Daciolo PTdoB PtnPtdoBPsl
Celso Jacob PMDB PmdbPen
Celso Pansera PMDB PmdbPen
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Chico Alencar PSOL
Clarissa Garotinho PR
Deley PTB PpPtbPsc
Dr. João PR
Felipe Bornier PROS
Fernando Jordão PMDB PmdbPen
Francisco Floriano DEM
Glauber Braga PSOL
Indio da Costa PSD
Jair Bolsonaro PSC PpPtbPsc
Jean Wyllys PSOL
Julio Lopes PP PpPtbPsc
Laura Carneiro PMDB PmdbPen
Luiz Carlos Ramos PTN PtnPtdoBPsl
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira REDE
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP PpPtbPsc
Soraya Santos PMDB PmdbPen
Sóstenes Cavalcante DEM
Wadih Damous PT
Walney Rocha PEN PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 30
SÃO PAULO
Ana Perugini PT
Andres Sanchez PT
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PV
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB PpPtbPsc
Baleia Rossi PMDB PmdbPen
Beto Mansur PRB
Bruno Covas PSDB
Capitão Augusto PR
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Dr. Sinval Malheiros PTN PtnPtdoBPsl
Edinho Araújo PMDB PmdbPen
Eduardo Bolsonaro PSC PpPtbPsc
Eduardo Cury PSDB
Eli Corrêa Filho DEM
Evandro Gussi PV
Goulart PSD
Herculano Passos PSD
João Paulo Papa PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Lauro Filho PSB
Mara Gabrilli PSDB
Marcelo Aguiar DEM
Marcio Alvino PR
Miguel Haddad PSDB
Miguel Lombardi PR
Milton Monti PR
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Missionário José Olimpio DEM
Nelson Marquezelli PTB PpPtbPsc
Nilto Tatto PT
Orlando Silva PCdoB
Paulo Freire PR
Paulo Maluf PP PpPtbPsc
Paulo Pereira da Silva Solidaried
Paulo Teixeira PT
Pr. Marco Feliciano PSC PpPtbPsc
Renata Abreu PTN PtnPtdoBPsl
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
Total de SÃO PAULO 51
MATO GROSSO
Adilton Sachetti PSB
Carlos Bezerra PMDB PmdbPen
Ezequiel Fonseca PP PpPtbPsc
Fabio Garcia PSB
Nilson Leitão PSDB
Professor Victório Galli PSC PpPtbPsc
Ságuas Moraes PT
Valtenir Pereira PMDB PmdbPen
Total de MATO GROSSO 8
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga DEM
Augusto Carvalho Solidaried
Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Laerte Bessa PR
Rogério Rosso PSD
Ronaldo Fonseca PROS
Rôney Nemer PP PpPtbPsc
Total de DISTRITO FEDERAL 8
GOIÁS
Célio Silveira PSDB
Daniel Vilela PMDB PmdbPen
Delegado Waldir PR
Fábio Sousa PSDB
Flávia Morais PDT
Giuseppe Vecci PSDB
Lucas Vergilio Solidaried
Marcos Abrão PPS
Pedro Chaves PMDB PmdbPen
Roberto Balestra PP PpPtbPsc
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Rubens Otoni PT
Thiago Peixoto PSD
Total de GOIÁS 12
MATO GROSSO DO SUL
Carlos Marun PMDB PmdbPen
Dagoberto PDT
Geraldo Resende PSDB
Mandetta DEM
Tereza Cristina PSB
Vander Loubet PT
Zeca do Pt PT
Total de MATO GROSSO DO SUL 7
PARANÁ
Alex Canziani PTB PpPtbPsc
Alfredo Kaefer PSL PtnPtdoBPsl
Aliel Machado REDE
Assis do Couto PDT
Diego Garcia PHS
Dilceu Sperafico PP PpPtbPsc
Evandro Roman PSD
Giacobo PR
Hermes Parcianello PMDB PmdbPen
João Arruda PMDB PmdbPen
Leopoldo Meyer PSB
Luciano Ducci PSB
Marcelo Belinati PP PpPtbPsc
Nelson Meurer PP PpPtbPsc
Nelson Padovani PSDB
Paulo Martins PSDB
Rubens Bueno PPS
Sandro Alex PSD
Sergio Souza PMDB PmdbPen
Zeca Dirceu PT
Total de PARANÁ 20
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS
Celso Maldaner PMDB PmdbPen
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPen
Esperidião Amin PP PpPtbPsc
Jorge Boeira PP PpPtbPsc
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB PmdbPen
Ronaldo Benedet PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 10
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP PpPtbPsc
Afonso Motta PDT
Alceu Moreira PMDB PmdbPen
Bohn Gass PT
Cajar Nardes PR
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Carlos Gomes PRB
Covatti Filho PP PpPtbPsc
Danrlei de Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB PmdbPen
Giovani Cherini PR
Heitor Schuch PSB
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP PpPtbPsc
João Derly REDE
Jones Martins PMDB PmdbPen
José Fogaça PMDB PmdbPen
Jose Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP PpPtbPsc
Marco Maia PT
Marcon PT
Mauro Pereira PMDB PmdbPen
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Renato Molling PP PpPtbPsc
Total de RIO GRANDE DO SUL 25
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – A lista de presença registra o comparecimento de 388 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante da
Ordem do Dia.
Item 1.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 723, DE 2016
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 723, de 2016, que prorroga o prazo de dispensa
de que trata o caput do art. 16 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013; tendo parecer da Comissão Mista, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e, no
mérito, pela aprovação desta e da Emenda de n° 11, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 16,
de 2016, adotado; e pela rejeição das Emendas de nºs 1 a 10 e 12 a 28 (Relator: Senador Humberto
Costa e Relator Revisor: Deputado Jorge Solla).
PRAZO NA CÂMARA: 29/05/2016
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 16/06/2016
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 30/06/2016
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 29/08/2016
Alteração de prazo em razão de não haver recesso (§ 2º do art. 57 da CF)
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 (DOU de 16/3/12).
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa–se à discussão.
Concedo a palavra ao Deputado Afonso Hamm.
O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP–RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ainda sobre o tema anterior,
eu queria dizer da importância desta...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Deputado, interrompo V.Exa. para dizer que não há oradores inscritos para a discussão.
O SR. AFONSO HAMM – Eu faço questão absoluta de dizer que, quando o Brasil foi escolhido para a realização dos Jogos Olímpicos, eu estava na condição de Presidente da então Comissão de Turismo e Desporto.
De lá para cá, participei de todos os esforços do Brasil nesse sentido. Vivíamos outro momento, quando
se buscou a realização desses Jogos Olímpicos. É importante destacar que existiram três fases. Uma delas foi
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a preparação desse ciclo olímpico, para receber os atletas, e a liberação de investimentos, que aconteceu com
muito sacrifício.
Tivemos 465 atletas brasileiros; recebemos 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze; fomos
o 13º colocado, com histórias extraordinárias de desempenho e dedicação por parte dos atletas, das comissões
técnicas, dos treinadores e de uma organização qualificada, o que nos deu muito orgulho.
Não só nos deram orgulho aqueles atletas que venceram, mas também aqueles que, através de sua
participação, de sua oportunidade, deixaram o exemplo do que o esporte associado à educação pode e deve
propiciar aos nossos jovens.
Agora, após a realização do evento, nós temos que trabalhar em relação ao legado que nos foi deixado.
Eu sou autor de um projeto de lei que mexe exatamente na Lei de Incentivo ao Esporte. Nós temos que
dar abrangência inclusive às micro e pequenas empresas. Nós devemos votar ainda esta semana o faturamento, que será ampliado até o valor de 4,6 milhões. A captação de recursos vai favorecer o esporte brasileiro, para
incentivar os nossos jovens.
Queria fazer essa constatação e cumprimentar o Brasil.
O SR. JÚLIO CESAR (PSD–PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está fechada a marcação de presença.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Só 1 minuto.
Eu vou passar a palavra para dois oradores, que eu não sabia que estavam inscritos, para um falar contra
e outro falar a favor da matéria. (Pausa.)
Há apenas um orador inscrito para falar a favor da matéria. Depois, eu vou passar a palavra para o Relator e para o encaminhamento.
Concedo a palavra ao Deputado Henrique Fontana.
O SR. CARLOS MARUN – Sr. Presidente, enquanto o Deputado Henrique Fontana se dirige à tribuna, eu
peço a palavra por 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – V.Exa. tem 30 segundos, Deputado.
O SR. CARLOS MARUN (Bloco/PMDB–MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de destacar a grande festa e o grande momento que o Brasil viveu nessas Olimpíadas. De forma especial,
quero rebater o fato de o Presidente Temer estar sendo acusado de se ausentar da festa de encerramento.
O Presidente Temer, que compareceu à abertura das Olímpiadas, entende que o encerramento, mais do
que uma solenidade, é uma ocasião festiva. Porém, devido ao momento político que vive o País, S.Exa. preferiu
não participar do segundo momento, que, como vimos, foi uma grande festa.
A questão é esta: o Presidente está muito feliz pelo sucesso obtido nas Olimpíadas e estará presente na
abertura das Paraolimpíadas.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Com a palavra o Deputado Henrique Fontana.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós
estamos debatendo o Mais Médicos, um programa que foi muito contestado por setores que consideravam
desnecessária a contratação de médicos para dar atendimento em regiões desassistidas do nosso País.
Este é mais um daqueles programas com a marca da coragem da decisão política da nossa Presidenta
Dilma, que enfrentou um dos problemas mais sérios de estruturação do nosso Sistema Único de Saúde, colega
Deputado Solla, que também muita trabalha e debate o tema da saúde.
Na rede básica de saúde, nós tínhamos uma carência muito grande de médicos na periferia de grandes
capitais e em regiões distantes do nosso País, como a Norte e a Nordeste. Mas faltavam médicos também –
digo isso, porque fui Secretário de Saúde de Porto Alegre, com muita honra – em postos de saúde da periferia
de Porto Alegre.
Houve uma avalanche conservadora que incitou o ódio inclusive contra profissionais de Cuba e de outros
países que chegavam ao nosso País para suprir essa necessidade. À época, eles foram inclusive vaiados num aeroporto brasileiro, por causa dessa visão preconceituosa e conservadora de setores que resistem às mudanças.
Hoje, são 18 mil médicos atuando no Brasil. Eu ontem estava em Santa Vitória do Palmar, no extremo
sul do País. Lá, 11 médicos – uruguaios, cubanos e também brasileiros – estão garantindo o atendimento que
faltava para a população daqueles Municípios.
Aqui, nós vamos votar hoje a prorrogação por 3 anos desses contratos, desse programa que foi assinado
pela Presidenta Dilma poucos dias antes de ela ser ilegitimamente afastada da Presidência da República. Esse
é um programa importantíssimo que, se não for votado até o dia 29 de agosto, perderá a sua eficácia. Por isso,
nós o apoiamos.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Declaro encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Com a palavra o Deputado Jorge Solla, como Relator.
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O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, eu estou inscrito para falar contra.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Calma! V.Exa. vai falar no encaminhamento. É depois. Eu prometi
ao Relator que daria a palavra a S.Exa. agora.
O SR. JORGE SOLLA (PT–BA. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Acho que é importante fazermos o reconhecimento da decisão corajosa que a Presidenta Dilma tomou, de
forma extremamente perspicaz, de abrir o País para receber médicos formados em outros países, para atuarem
naqueles postos de trabalho onde nós não temos profissionais médicos brasileiros interessados em trabalhar.
E mais: o Programa Mais Médicos consegue unir uma ação mais emergencial, que é a contratação de
profissionais oriundos da formação em outros países, com uma ação estruturante, que é a abertura de novos
cursos, a abertura de mais vagas para formar brasileiros em Medicina, especialmente criando oportunidades
à população de Estados e regiões que estão menos contempladas na oferta de vagas.
Pela primeira vez, nós temos o Estado brasileiro regulando a formação e a abertura de vagas para a formação de profissionais médicos.
Então, precisamos parabenizar a Presidenta Dilma pela sua ousadia, pela sua determinação, pela capacidade, inclusive, de enfrentar a resistência conservadora, de enfrentar a avalanche conservadora e contrária à
abertura de nosso País para garantir assistência médica a toda a população.
Antes, para eles, não precisava que toda a população brasileira tivesse assistência médica. Bastava garantir
a uma parcela. É por isso, inclusive, que setores de partidos de Direita, de partidos conservadores, chamaram
as direções das entidades médicas e fizeram um acordo para que apoiassem o candidato deles à Presidência
contra a Presidenta Dilma, assumindo o compromisso de que, se ganhassem a eleição, acabariam com o Programa Mais Médicos. Perderam a eleição.
Depois, chamaram as entidades médicas e propuseram um acordo para derrubar a Presidenta Dilma.
Se derrubassem a Presidenta Dilma, eles iriam cumprir o acordo sobre acabar com o Programa Mais Médicos.
Mas não adianta, porque a população brasileira adotou esse programa, sabe do seu sucesso, sabe da sua
importância, e aí não há golpe que consiga derrubar o Programa Mais Médicos, não há golpe que derrube a
necessidade de garantir assistência à saúde a toda a população.
Por isso, nós vamos assegurar a continuidade desse programa. A Presidenta Dilma apresentou medida
provisória que amplia por 3 anos a capacidade de contratação, a oportunidade de contratação de profissionais
formados fora do País, que não tenham a validação desse programa.
Vamos garantir a aprovação desta MP e vamos impedir que a PEC 241 corte recursos da saúde, acabe
com o Sistema Único de Saúde, destrua as políticas sociais, destrua o estado de bem–estar social.
Pela aprovação desta medida provisória e contra a PEC 241!
O SR. JONES MARTINS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Peço 1 minuto, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Encerrada a discussão, passa–se à votação.
HÁ SOBRE A MESA OS SEGUINTES REQUERIMENTOS DE DESTAQUE:
DESTAQUE Nº 1: DESTAQUE DA BANCADA DO DEMOCRATAS
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, I e § 2°, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, destaque para votação em separado do artigo 2º do PLV nº 16, apresentado à MP 723/2016.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2016.–Deputado Pauderney Avelino, Líder do Democratas
DESTAQUE Nº 2: DESTAQUE DE BANCADA DO BLOCO PP/PTB/PSC – (161, II)
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I § 2º, combinado com o art. 117. IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação em separado da Emenda nº 3 à MPV 723/16.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2016.– Pr. Marco Feliciano, Vice–Líder do Bloco Parlamentar PP, PTB, PSC;
Concedo a palavra ao Deputado Jones Martins.
O SR. JONES MARTINS (Bloco/PMDB–RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só
registrar a nossa posição absolutamente favorável a esta medida provisória. O Mais Médicos é o que aconteceu
de mais revolucionário no SUS nos últimos anos, ampliou a assistência, ampliou a cobertura da atenção básica.
Os Prefeitos estão apreensivos quanto à possibilidade ou não da prorrogação deste programa, programa
que impactou positivamente a assistência à saúde e a atenção básica.
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Quero cumprimentar todos os Deputados, o PT, o DEM, o PMDB, o PP, todos os partidos desta Casa que
participaram de um acordo possível, propositivo e importante para o Brasil.
Os Prefeitos, que estão lá na ponta sofrendo a pressão pela falta de médicos, a essa hora, vão poder respirar aliviados, porque este programa vai ter a sua prorrogação.
Cumprimento esta Casa pelo acordo que construiu, e o Programa Mais Médicos há de ficar pelo menos
por mais 3 anos.
Muito obrigado.
O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente, quero apenas fazer um comunicado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Fará encaminhamento contrário o Deputado Jair Bolsonaro.
Concedo a palavra ao Deputado Rubens Bueno.
O SR. RUBENS BUENO (PPS–PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer apenas um comunicado, Sr. Presidente. Acabou de sair a notícia do falecimento do jornalista Geneton Moraes Neto, aos 60 anos.
Ele trabalhou na Globo por 30 e tantos anos, foi um grande jornalista, um grande repórter. Como profissional,
deu sua contribuição não só para o jornalismo, mas, sobretudo, para a imprensa brasileira. Aqui fica o registro,
em nome de todos, nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Tem a palavra o Deputado Jair Bolsonaro, para encaminhar contra
a matéria.
O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PSC–RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo que tudo indica,
esse caso do “Mais Médicos Cubanos” vai ficar com o futuro Presidente da República.
Deixo bem claro que eu seria favorável a esse programa com algumas condições. Primeiro, o exame REVALIDA – que não seja aplicado nos níveis atualmente vistos no Brasil! Seria, desculpem–me aqui o exagero,
o REVALIDA light. Seria favorável ao programa, também, se os cubanos pudessem trazer as suas famílias para
cá. Quanto aos homens que estão aqui, ditos médicos, suas esposas e filhos estão em Cuba; para as mulheres
vale a mesma coisa, seus maridos e filhos estão em Cuba também.
O Governo deixou bem claro, por ocasião da primeira discussão desse assunto aqui, que aquele cubano
que porventura pedir asilo será simplesmente deportado para Cuba.
Outra questão é o salário, que faz parte da minha emenda aqui. Hoje em dia, em torno de 80%, ou seja,
8 mil reais, vão para Cuba. Multiplicando isso pelo número de cubanos que nós temos aqui, dá em torno de 1
bilhão e 300 milhões de reais para a ditadura cubana. A cada acordo desses firmado e prorrogado, são 4 bilhões
de reais para a ditadura cubana, a cada ciclo de 3 anos.
Agora a minha suspeita – suspeita apenas, petistas, por favor; eu tenho certeza, mas vou falar em suspeita – é que uma parte dessa grana volta para cá. Com toda a certeza, volta para cá uma parte dessa grana!
Ou o tribunal de contas de Fidel e Raúl Castro está preocupado com isso? É uma maneira de abastecer indiretamente o foro de São Paulo.
Assim sendo, Sr. Presidente, lamentavelmente fizeram um acordão. Está aí o novo Governo Temer, que
chegou para deixar tudo como está.
Com este programa, V.Exas. estão botando dentro da sua cozinha uma cascavel. Já foi levantado que há
militares e agentes cubanos neste programa. V.Exas. podem ser surpreendidos, mais cedo ou mais tarde, com
ações desta gente aqui no Brasil. Com um simples exame REVALIDA, light que fosse, teríamos como levantar
quem realmente tem noções de Medicina e quem é agente aqui em nosso País.
V.Exas. estão entregando o Brasil para pouco mais de 12 mil agentes cubanos. Que isso fique bem claro!
A tradição de Cuba é exportar mercenários e tratar questões externas dessa maneira. E o Governo tudo fará
para não deixar de graça a sua possível saída, com o cartão vermelho, agora, do Senado.
Reflitam sobre o ato antipatriótico que V.Exas. estão fazendo agora, aceitando esta medida provisória na
forma original, como Dilma editou!
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado Henrique Fontana, para falar a favor da matéria.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Deputado que me antecedeu, de fato, tem a lógica do marketing, através de um discurso extremado, que ele
instrumentaliza para procurar votos de pessoas que ou não sabem exatamente o que ele representa ou, talvez,
não conheçam ainda as suas ideias.
É um tanto quanto desequilibrada a postura de alguém que queira cancelar um programa como o Mais
Médicos.
Nessas comunidades brasileiras trabalham 18 mil médicos, 6 mil deles brasileiros e o restante de diversos países do mundo, mas muito especialmente de Cuba. Nós queremos agradecer a todos esses cidadãos do
mundo, a esses cubanos, a esses argentinos, a esses uruguaios e a esses espanhóis que vêm aqui para ajudar o
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sistema público de saúde do nosso País, que ainda não tem médicos suficientes para garantir o atendimento
em regiões de mais difícil acesso.
Aliás, o Programa Mais Médicos, lançado pela Presidenta Dilma com grande coragem política, não é
apenas a contratação desses 18 mil médicos, mas também a abertura de milhares de vagas em universidades,
para formar novos médicos, e novas universidades, como a que visitei, na semana passada, no Rio Grande do
Sul, em Lajeado, a UNIVATES, que estruturou o novo curso de Medicina para ampliar a formação de médicos
especialmente com esse perfil.
Então, é obvio que o Brasil precisa do Mais Médicos. E que bom que há aqui o reconhecimento amplamente majoritário a favor desse programa!
Antes de encerrar, Presidente, eu quero, mais uma vez, fazer um pedido a V.Exa. Nós vimos à tribuna, e
V.Exa. não fala nada. Eu quero saber, Presidente, por que nós não podemos votar a cassação de Eduardo Cunha
amanhã, às 19 horas, como querem centenas de Deputados aqui, como quer a ampla maioria do povo brasileiro. Presidente Rodrigo Maia, marque, por favor, em nome da democracia, essa votação para amanhã!
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Para falar contra a matéria, tem a palavra o Deputado Sóstenes Cavalcante.
O SR. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM–RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados,
é lamentável como a cultura brasileira gosta do improviso e das festas. Há improviso neste assunto específico
do Mais Médicos.
A incapacidade de gestão e de formação do País levou o Governo afastado da Presidente Dilma a tomar
a decisão esdrúxula de reconhecer a sua incapacidade e abrir a oportunidade para médicos estrangeiros virem
fazer o que Governos, em especial o Governo de 13 anos do PT, não fizeram.
Errou na educação um partido que diz defender a educação! Lamentavelmente, pecaram justamente aí,
faltam médicos, e, agora, nós temos, mais vez, que votar esta matéria.
Muito bem disse o Deputado Jair Bolsonaro, que me antecedeu. Querem trazer médicos de outros países,
em especial os cubanos? Tragam as suas famílias junto. Vamos valorizar a vida humana, afinal de contas, trazer
a família é uma questão de direitos humanos, que as pessoas de Esquerda dizem muito defender. Por que não
trazem as famílias dos médicos? Aqui fica o meu questionamento.
Quero dizer que no Brasil temos hoje aproximadamente 60 mil brasileiros formados fora do País. Aqui
fica a minha sugestão, não só a crítica. Eu deixo a sugestão para solucionar o problema. A aprovação no REVALIDA está crescendo no País, graças a Deus. Que se faça um grande mutirão para que possamos pegar, desses
60 mil que se formaram em outros países – quem sabe, se houver uma aprovação massiva, um trabalho sério
de governo –, 10 mil aprovados e possamos devolver os estrangeiros aos seus países.
A outra crítica construtiva que quero fazer diz respeito ao que falei sobre a nossa cultura ser cultura da
festa. Eu vi aqui hoje vários Deputados parabenizarem a festa das Olimpíadas. Realmente, como festa, devo
reconhecê–la e dar os parabéns ao Prefeito Eduardo Paes e à nossa cidade, mas o ápice de uma olimpíada é a
medalha.
Eu quero parabenizar as Forças Armadas, porque graças a elas nós ficamos mais ou menos bem colocados no ranking de medalhas. Parabenizo as Forças Armadas, porque foram estratégicas, usaram do marketing,
quando cada brasileiro que conquistava medalha fazia o sinal de continência, mostrando respeito à bandeira.
Parabéns às Forças Armadas! Parabéns aos soldados das Forças Armadas que foram trabalhar na segurança do Rio de Janeiro por 25 reais de alimentação por dia!
Nós precisamos parar com festas e com remendos e improvisações dos nossos Governos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos, para falar a
favor da matéria.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT–RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
na verdade, o Programa Mais Médicos passa hoje aqui na Casa por seu derradeiro teste de fogo, até porque foi
criado no Governo da Presidente Dilma, no Governo do PT, cujo sócio foi o PMDB, com a contrariedade de muita
gente, muito mais por preconceito do que por uma leitura efetivamente do programa. Agora, esse programa vai
ser votado no Governo interino do Presidente Temer. Aí vamos ver onde está a verdade, porque foi apresentado por um Governo e criticado pela Oposição. A Oposição virou Governo e agora tem o projeto em suas mãos.
Eu quero ver derrubá–lo – eu duvido! –, até porque o Mais Médicos não pode ser de Dilma, nem deve ser
de Temer. O Mais Médicos tem que ser do País, tem que ser do Brasil, tem que ser um programa de Estado, tem
que ser um programa da população, do cidadão, especialmente do povo mais pobre dos interiores do País, do
interior do meu Rio Grande do Sul.
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Eu defendi e continuo defendendo, como fiz desde a primeira hora, o Programa Mais Médicos. Há algumas dificuldades? Sim. Há alguns problemas? Sim. Mas ele é mais importante do que os problemas que há.
Aliás, por conta do Mais Médico, está se viabilizando o ingresso na medicina brasileira de 18 mil médicos – 6
mil brasileiros e, pelo menos, 12 mil estrangeiros. Não importa a nacionalidade. O importante é que atenda o
cidadão, a pessoa que está doente e que precisa de atendimento.
Mais do que isso, está se viabilizando o curso de Medicina, como na UNIJUÍ, em Ijuí. Aliás, nós gostaríamos que fosse definitivamente para a UNIJUÍ; estamos brigando por isso. Na UNIVATES, lá em Lajeado, na UNISINOS, na FEEVALE, nós também estamos brigando por isso.
E eu brigo mais! Eu quero que os médicos brasileiros formados no exterior tenham, Sr. Presidente, a facilidade de ingressar no Programa Mais Médicos. Aliás, agora, na renovação, está se abrindo uma porta para que
aqueles formados na Argentina, no Paraguai, na Bolívia possam ter mais facilidade de acesso.
Que melhorem o REVALIDA! Ou seja, que possamos permitir que o cidadão brasileiro tenha, sim, mais
médicos e que, com mais médicos, nós possamos ter mais saúde, mais vida e mais qualidade de vida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Em votação o Parecer da Comissão Mista na parte em que manifesta
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua
adequação financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado Marcus Pestana. (Pausa.)
O SR. CHICO ALENCAR – Quero orientar, Sr. Presidente.
O SR. SIMÃO SESSIM – Todo o mundo vota “sim”, Sr. Presidente. O PP...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Por favor, deixem o Deputado Marcus Pestana encaminhar primeiro. Depois faremos a orientação.
Com a palavra o Deputado Marcus Pestana.
O SR. MARCUS PESTANA (PSDB–MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é preciso recuperar a memória. Nós votamos anos atrás uma medida provisória para criar o Programa Mais
Médicos, a fim de suprir lacunas, a dificuldade na oferta de recursos especializados, a falta de profissionais de
medicina na periferia das grandes cidades e no interior do Brasil.
Na época, eu liderei um acordo com o então Ministro Padilha, em que incluiríamos uma emenda que
dizia que, a partir de 2017, teríamos a substituição do Programa Mais Médicos pela carreira de Estado do médico brasileiro. Naquele momento, o acordo foi descumprido, e o artigo foi vetado. Agora, encontramo–nos,
de certa forma, com a faca no peito. Em grande parte, médicos cubanos e de outros países, mas majoritariamente cubanos, estão espalhados no mapa. A própria política do Governo de Cuba de reciclar o contingente
mostrará a insustentabilidade desse programa em médio e longo prazo. Temos de ter saídas estruturantes,
formar mais médicos brasileiros de qualidade. No entanto, neste momento, não temos alternativa, porque
geraríamos um vácuo.
É preciso rememorar que um acordo feito com esta Casa foi quebrado, naquela época, com o veto. Hoje,
já teríamos a estruturação da carreira médica do SUS. No entanto, estamos com uma faca no peito e sem alternativa. Tenho certeza de que o Governo Temer vai abordar de forma estruturante este tema e criar alternativas efetivas, porque os médicos cubanos não se mudarão para o Brasil. Isso não é uma saída sustentável em
longo prazo.
Estamos discutindo o aprimoramento e vendo se há um acordo, porque é um absurdo, inclusive, não
haver a revalidação dos diplomas. Existem bons médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior? Existem. Mas existem muitos médicos atendendo o povo brasileiro de forma desqualificada.
No entanto, a continuidade do programa é necessária e, de certa forma, inevitável.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Orientação de bancada.
O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco/PP–RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco PP/
PTB/PSC vota “sim”, porque se trata de uma medida provisória que vem em bom tempo prorrogar por 3 anos
o Programa Mais Médicos.
Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de presidir a sessão em que se aprovou esse programa, um dos
melhores que este País já implementou. São mais de 18 mil médicos, que irão permanecer em mais de 4 mil
Municípios.
Por isso, Sr. Presidente, o Bloco vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Com a palavra o Deputado Afonso Florence.
O SR. AFONSO FLORENCE (PT–BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, podemos consultar os Líderes para colocarmos “sim” em todos os encaminhamentos desta votação?
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Antes, tem a palavra o Deputado Rubens Bueno.
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O SR. RUBENS BUENO (PPS–PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos consolidar o
voto “sim”, mas gostaria de registrar o nosso apoio ao requerimento do Deputado Alessandro Molon que trata
da antecipação da data para o Plenário tomar a decisão sobre a cassação do mandato de Eduardo Cunha. Essa
é a nossa posição. Reiteramos o pedido para que seja antecipada a decisão.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Tem a palavra o Deputado Chico Alencar, para falar como Líder,
pelo PSOL, e fazer a orientação de bancada.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL–RJ e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso voto,
obviamente, é “sim”. Afinal, 70% dos 5.570 Municípios brasileiros têm a presença desses profissionais da saúde, que, pela natureza da função, têm que ser, sim, internacionalistas. Se um médico brasileiro quiser servir na
Etiópia, isso deve ser motivo de louvor. E mais, para não restar dúvidas, ninguém, através de um receituário, de
um diagnóstico, de uma sugestão médica, vai inocular o vírus de alguma ideologia que a pessoa não queira
aceitar. O médico faz algo muito mais grandioso do que isso. O programa é necessário para o País.
Quero, somando–me ao Deputado Rubens Bueno, dizer que até aqui só os Partidos Rede, PSOL, PT, PPS,
PCdoB, PDT e PSB disseram o óbvio. O caso desse fantasma que ronda a Câmara, chamado Eduardo Cunha, tem
de ter solução imediata. Marcar a apreciação desse caso para 12 de setembro é marcar a protelação. É o recorde
indesejado por todos, porque cairá como algo que desmerece o próprio Parlamento deixar isso lá para 12 de
setembro. O Presidente Rodrigo Maia tem que dizer por que não quer submeter ao Plenário o requerimento
que o Deputado Alessandro Molon, com o apoio de vários de nós, colocou para se votar amanhã, às 19 horas,
com o bom debate e com a decisão sobre a proposta do Conselho de Ética de cassação de mandato, sob pena
de ficarmos repetindo a história.
Registro também o nosso luto, a nossa memória e o nosso louvor ao jornalista Geneton Moraes Neto,
falecido, que praticava um jornalismo investigativo como repórter e como entrevistador muito agudo.
Faço menção à historinha que o colunista e jornalista Lauro Jardim relatou outro dia, de que Cunha estaria contando por aí, e fez chegar, inclusive, ao Presidente interino Michel Temer, que teme o Maracanã e que,
aliás, teme a população: “Era uma vez cinco amigos; um virou Presidente da República, os outros três viraram
Ministros, e o último foi abandonado por eles. Isso não vai ficar assim”.
Michel Temer, diante dessa história que Cunha propala, segundo o jornalista Lauro Jardim, disse: “O Cunha
sabe que nós estamos fazendo tudo o que podemos por ele”. Que grau de temor é esse de tanta gente, inclusive aqui deste Plenário? Por que os demais partidos, que são 17, não vêm à tribuna falar que querem marcar
rapidamente, para amanhã, a apreciação dessa matéria, que já poderia ter sido apreciada semana passada? Que
silêncio cúmplice é este? O que está acontecendo? Será que o dossiê, o arquivo, os dados, as informações desse senhor, afastado já do mandato pelo Supremo, assustam tanto os outros? Que mar de cumplicidade estaria
existindo? Por que o Presidente Rodrigo Maia – aliás, aí, adota o comportamento do seu antecessor – não dá
bola para o que nós falamos aqui, para a nossa cobrança? Que comportamento é esse, gente? É muito negativo
para o Parlamento. Nós nos desmerecemos. Nós acabamos sendo caudatários do que há de pior.
O Sr. Rodrigo Maia, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 1º
Secretário.
O SR. DAGOBERTO (PDT–MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota “sim”
também.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – A Mesa pergunta aos Srs. Líderes se todos votam “sim”.
O SR. EXPEDITO NETTO (PSD–RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pode colocar “sim” para todos,
Sr. Presidente.
O SR. ALIEL MACHADO – Quero orientar, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – O PSDB quer orientar, Sr. Presidente.
O SR. ALIEL MACHADO – Presidente, por gentileza, eu preciso fazer o encaminhamento.
O SR. MAURO PEREIRA – O PMDB quer orientar.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Com exceção da Rede, posso colocar “sim” para todos?
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Pode, mas eu gostaria de orientar.
O SR. MAURO PEREIRA – Eu quero orientar pelo PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Tem a palavra a Rede.
O SR. ALIEL MACHADO (Rede–PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V.Exa.
a compreensão. Nós também votamos “sim”, mas não podemos perder a oportunidade de destacar a importância do Programa Mais Médicos e o que ele significa para as pessoas no País inteiro.
Havia centenas e centenas de Municípios que não tinham um médico sequer, e Municípios como a minha
cidade, Ponta Grossa, com comunidades que não tinham atenção desses médicos que fazem o atendimento
primário, o que é muito importante.
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A qualidade deles é aceita por mais de 95% da população. São pessoas humildes, que têm uma experiência de vida diferente da nossa, aqui no Brasil, e que estão contribuindo, e muito, para o desenvolvimento e
para esse atendimento, que antes não havia para ninguém.
Esses médicos têm qualidade, têm formação, tanto que eles atendem em mais de 100 países diferentes.
O Brasil foi privilegiado. O Governo Federal e a Presidente Dilma acertaram em fazer a renovação do Programa
Mais Médicos.
Votamos favoravelmente.
O SR. EXPEDITO NETTO (PSD–RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD gostaria
de falar 1 minuto. Prometo ser breve.
Gostaria apenas de dizer da importância disso para o nosso País, afinal de contas, quem vem de um Município pequeno, quem sabe da realidade da classe médica sabe a dificuldade que nós temos. Infelizmente a
demanda é muito grande no nosso País, e não temos médicos com baixos salários nem médicos desempregados. Então, todos sabemos da importância desse projeto para o Brasil.
O PSD vota “sim”, com o Brasil.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB–PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra para fazer uma pequena orientação.
O Brasil é um país generoso: tem 400 mil médicos, dos quais 300 mil trabalham no SUS. Esses 15 mil, 18
mil cubanos são bem–vindos, não há dúvida. Mas há um Conselho Federal de Medicina, e eles devem agora,
com o novo Governo, fazer os seus exames como qualquer médico. Senão, nós vamos pegar todos os enfermeiros que existem no Brasil e dar a eles também o direito de serem médicos.
O programa é bom, merece apoio. Enchemos de dinheiro o Sr. Fidel Castro, o Governo cubano, mas eu
não acredito em problema ideológico. Eles serão todos abrasileirados. Aliás, muitos já foram para os Estados
Unidos, para o Canadá, para a Europa, via Brasil. Chegaram aqui, viram a liberdade, viram que é um País democrático e gostaram do Brasil. Quem não gosta do Brasil? Nós vimos isso agora, nas Olimpíadas.
Portanto, o PSDB tem uma série de restrições ao programa? Não, nós somos favoráveis ao programa, sim,
não há dúvida, e queremos que eles façam...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Em votação o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Passa–se à votação do mérito da matéria.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2016, adotado pela Comissão Mista, apresentado à
Medida Provisória nº 723, de 2016, ressalvados os destaques.
O CONGRESSO NACIONAL Decreta:
Art. 1º O prazo de dispensa previsto no art. 16 da Lei nº. 12.871, de 22 de outubro de 2013, fica prorrogado por três anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, fica prorrogado, por três anos, o prazo do visto temporário de que trata o art. 18 da Lei nº. 12.871, de 2013.
Art. 2º A Lei nº. 12.871, de 22 de outubro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 13. ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil observarão, sob pena de responsabilização administrativa, a seguinte ordem de prioridade:
.................................................................................................................................................................................................
§ 4º A convocação para ocupação das vagas remanescentes também se submete à ordem de prioridade
estabelecida no § 1º deste artigo.
§ 5º É vedada a publicação de editais para seleção de apenas uma ou duas das categorias de profissionais referidos no § 1º, devendo as vagas existentes ser preenchidas conforme o critério de preferência
adotado no § 1º deste artigo.
§ 6º A relação estatística médico–habitante existente no país de exercício profissional não poderá ser
adotada como critério classificatório ou eliminatório em prejuízo dos médicos brasileiros formados em
instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior.
§ 7º O regulamento e o edital de seleção e convocação para ocupação das vagas ofertadas no âmbito
do Projeto Mais Médicos para o Brasil não poderão estabelecer requisitos ou condições de inscrição ou

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

163

participação distintas para brasileiros formados em instituições de educação superior brasileiras e brasileiros formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio médico
internacional, além das expressamente previstas nesta Lei. ” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Para orientar...
O SR. ANDRE MOURA (Bloco/PSC–SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a
V.Exa. que proponha aos Líderes de todos os partidos a indicação do voto “sim”, para que nós possamos dar
celeridade à votação.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Posso colocar “sim” na orientação, ressalvados os destaques?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM, BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sim, pode colocar.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Concordância de todos os Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Os Srs. Deputados que forem pela aprovação permaneçam como
se acham. (Pausa.)
APROVADA A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 723, NA FORMA DO
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO, RESSALVADOS OS DESTAQUES.
O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, eu havia pedido ao Presidente Rodrigo Maia a oportunidade de dar
uma informação relevante. Gostaria, portanto, de fazê–lo agora.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Só 1 minuto.
O SR. VICENTINHO – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Destaque nº 1, da bancada do Democratas:
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 161, I, e § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, destaque para votação em separado do artigo 2º do PLV nº 16, apresentado à MP 723/2016.
Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2016
Deputado Pauderney Avelino, Líder do Democratas
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Com a palavra o Deputado Vicentinho.
O SR. AFONSO FLORENCE – Sr. Presidente, posso rapidamente fazer uma proposta de encaminhamento?
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, tem que encaminhar o requerimento de destaque.
O SR. AFONSO FLORENCE (PT–BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós tínhamos acertado, Presidente, votar tudo por acordo. No início dos trabalhos de apreciação da Medida Provisória nº 722, de 2016, eu
pedi para retirar os meus destaques e sugeri que quem tivesse destaque ou requerimento de adiamento de
discussão que o retirasse, porque havia um acordo.
Qual é a minha proposta? Que nós identifiquemos quais são os destaques, quantos são, porque eu tinha
proposto que aplicássemos o acordo de uma vez em todas as MPs. Aí veio MP por MP; vencemos a MP 722 e
estamos na MP 723. Qual é a minha proposta, se possível? É identificar os destaques. Em havendo acordo para
aprovação dos destaques, escolhemos aqueles em que há acordo e os aprovamos; os outros são submetidos
à rejeição, em função do acordo no Colégio de Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Deputado Florence, existem dois destaques: um do DEM, sobre art.
2º do PLV, e também o destaque do Bloco Parlamentar PP/PTB/PSC à Emenda nº 3. São esses dois os destaques
existentes.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM–AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Entendendo que o Deputado Afonso Florence faz uma proposta que nós consideramos plausível. Há um acordo para este Destaque nº
1, que suprime o art. 2º do PLV desta medida provisória. Portanto, por acordo, poderíamos aprovar o destaque.
Quanto ao segundo destaque, não há acordo, mesmo porque foi apresentado agora para nós.
Com relação a esta matéria, Sr. Presidente, foi feito um acordo com todos os Líderes, inclusive do Governo,
na Comissão Especial, pelo qual nós votaríamos apenas a medida provisória da prorrogação do Mais Médicos.
Portanto, é este o acordo que nós gostaríamos de manter, o que foi feito lá atrás, para aprovar apenas o
PLV da medida provisória original.
O SR. AFONSO FLORENCE (PT–BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considero que
essa proposta do Líder Pauderney preenche os requisitos do acordo.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Então, teríamos este destaque do DEM, que não pode ser retirado
– é a informação da assessoria da Mesa –, e nós votaríamos a favor do destaque?
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O SR. AFONSO FLORENCE – Exatamente, por consenso.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Votaríamos “não”, porque é supressão ao texto.
O SR. AFONSO FLORENCE – É “não” ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – É “não” ao texto. Votaríamos o destaque.
O SR. ANDRE MOURA (Bloco/PSC–SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome da
Liderança do Governo, quero reafirmar aqui o que foi colocado pelo Líder Afonso Florence, do PT, e pelo Líder
Pauderney Avelino, do Democratas.
Nós temos outro destaque que foi apresentado, o destaque do Bloco PP/PTB/PSC – é o segundo destaque
–, e nós vamos manter o acordo que nós fizemos no Colégio de Líderes, acordo proposto por mim. E, para que
possamos manter o acordo em relação a esse destaque, a nossa recomendação, já que não há possibilidade
de retirada, é a de que votemos “não”. Assim mantemos aquilo que foi acordado.
O SR. AFONSO FLORENCE – Então, na votação do segundo, sem voto nominal.
O SR. ANDRE MOURA – Sem nominal no segundo destaque, votando “não”.
Há uma posição do autor do destaque, e obviamente ele irá defendê–lo. Mas a nossa orientação, mantendo o acordo que fizemos, é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Só para não haver nenhuma dúvida, Líder do Governo, quem for a
favor do destaque mantém o texto. O destaque é para a retirada do texto.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – É para votar “não”, Sr. Presidente.
O SR. FÁBIO SOUSA – É para votar “não”.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Tem que votar “não”. O acordo é para votar “não”.
O SR. ANDRE MOURA – É de supressão. O voto é “não”, Sr. Presidente.
O SR. FÁBIO SOUSA (PSDB–GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer menção ao fato de
que o PSDB está de acordo com o que está sendo proposto pelo Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Posso colocar “não” na orientação de todos os partidos? Pode ser?
(Pausa.)
O SR. MÁRCIO MARINHO (PRB–BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vota “sim”.
O SR. BALEIA ROSSI (Bloco/PMDB–SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não” e acompanha a Liderança do Governo.
O SR. ANDRE MOURA – O PRB é autor do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – O PRB vota “sim”, os outros partidos, “não”.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Os demais partidos votam “não”, Sr. Presidente.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL–PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “não”, mas
eu queria usar 1 minuto, por favor.
O SR. AFONSO FLORENCE (PT–BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para não ter
dúvida: “não” ali significa a supressão do art. 2º.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Suprime–se o art. 2º votando “não”.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Vou repetir: “sim” mantém o texto; “não” rejeita o texto.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – O “não” suprime.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Suprime o art. 2º do PLV 16/16, apresentado à Medida Provisória nº
723, de 2016.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Isso!
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Concedo a palavra ao Deputado Alan Rick, para uma Comunicação
de Liderança, pelo PRB.
O SR. ALAN RICK (PRB–AC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o recado que está sendo dado aqui é que os médicos brasileiros formados no exterior estão sendo comparados a médicos inferiores, que não têm qualificação e, portanto, não têm o direito de exercer a profissão no Programa Mais Médicos.
Para mim, trata–se de uma injustiça que fere a Constituição, o princípio da isonomia e da igualdade de
direito de esses médicos poderem trabalhar no seu País.
O que propusemos, nesta matéria, foi apenas a supressão daquela portaria ministerial que estabelecia
uma regra absolutamente esdrúxula, desnecessária e inconstitucional, que colocava o médico brasileiro como
se fosse estrangeiro, impedindo–o de participar do programa por ser formado em países cuja relação médico/
habitante seja igual ou inferior a 1,8 médico por mil habitantes.
Ora, colocar na vala comum todo médico brasileiro formado no exterior, como se não fosse qualificado,
é uma generalização burra, que está de acordo com os interesses de uma reserva de mercado. É isso que estamos vendo aqui.
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Eu defendo que os cidadãos brasileiros sejam atendidos por médicos brasileiros formados no Brasil, como
diz o art. 13 do texto. Este é o primeiro critério de prioridade: o médico brasileiro formado no Brasil, com CRM;
e, na sequência, o médico brasileiro formado em instituições no exterior.
Portanto, o que estamos vendo aqui é uma reserva de mercado, uma atitude absolutamente inconstitucional, que dificulta a entrada de médicos brasileiros formados no exterior no Programa Mais Médicos.
Deixo aqui o meu repúdio, Sr. Presidente.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB–SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos votar, Sr.
Presidente! Vamos votar!
O SR. EDMILSON RODRIGUES – Sr. Presidente, peço a palavra para orientar, pelo PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL–PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL
acompanha o consenso, mas é importante que se diga que esta Nação pode continuar sendo uma potência,
como já o é, porque tem força cultural, recursos intelectuais e naturais, inclusive petróleo, para se colocar a
serviço de um futuro justo e feliz para o nosso povo. Mas é triste reconhecer que um País como o nosso, umas
das 10 maiores economias do mundo, precise de um país pobre e pequeno, como Cuba, para ter garantidos,
em Estados como o Pará, em sessenta e poucos dos 104 Municípios, médicos estrangeiros.
Este País potência é capaz de dar mais lucro aos muito ricos, mas é incapaz de investir na vida e na saúde do próprio povo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Em votação.
Art. 2º A Lei nº. 12.871, de 22 de outubro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 13. ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil
observarão, sob pena de responsabilização administrativa, a seguinte ordem de prioridade:
...............................................................................................................................................................................................
§ 4º A convocação para ocupação das vagas remanescentes também se submete à ordem de prioridade estabelecida no § 1º deste artigo.
§ 5º É vedada a publicação de editais para seleção de apenas uma ou duas das categorias de profissionais referidos no § 1º, devendo as vagas existentes ser preenchidas conforme o critério de preferência adotado no § 1º deste artigo.
§ 6º A relação estatística médico–habitante existente no país de exercício profissional não poderá ser
adotada como critério classificatório ou eliminatório em prejuízo dos médicos brasileiros formados
em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior.
§ 7º O regulamento e o edital de seleção e convocação para ocupação das vagas ofertadas no âmbito
do Projeto Mais Médicos para o Brasil não poderão estabelecer requisitos ou condições de inscrição
ou participação distintas para brasileiros formados em instituições de educação superior brasileiras
e brasileiros formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio
médico internacional, além das expressamente previstas nesta Lei. ” (NR)
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Os Srs. Deputados que forem pela manutenção do art. 2º permaneçam como se encontram. (Pausa.)
REJEITADO.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB–SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Por que rejeitado,
Sr. Presidente?
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM–AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Suprimido do texto.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Destaque nº 2, do Bloco PP/PTB/PSC, que requer destaque para votação em separado:
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I, § 2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação em separado da Emenda nº 3 à MP 723/16.
Sala de Sessões, em 22/08/16– Deputado Pr. Marco Feliciano, Vice–Líder do Bloco Parlamentar PP, PTB, PSC
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Para falar a favor, tem a palavra o Deputado Jair Bolsonaro.
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O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PSC–RJ. Sem revisão do orador.) – Falarei rapidamente, Sr. Presidente.
Se não for acolhida a minha emenda, estaremos contrariando a Constituição. A forma de contratarmos
estrangeiros tem que ser a mesma ao contratarmos brasileiros.
A cada período de 3 anos, nós estamos mandando 4 bilhões de reais para a ditadura cubana. Esses médicos estão sendo escravizados no nosso Brasil, além de não poderem trazer a família para o nosso País. Não
temos qualquer comprovação se são médicos ou não.
Por que o PT é contra sabermos se são médicos, se são enfermeiros, se são militares ou se são agentes
cubanos agindo aqui dentro? Não podemos deixar esse tipo de gente aqui dentro. Ainda mais, há a suspeição
ou quase certeza de que parte dessa grana volta para o PT, volta para cá, dinheiro para o fórum de São Paulo
que vem para cá.
Peço apoio a esta emenda, Sr. Presidente, até porque é um crime um médico trabalhar por apenas 2 mil
reais por mês.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Vamos à orientação. Ao se votar “sim”, aprova–se a emenda.
O SR. AGUINALDO RIBEIRO (Bloco/PP–PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes
que V.Exa. inicie a orientação, queremos informar que estamos retirando o referido destaque.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Pode ser retirado.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
redação final
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 723–A DE 2016
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 16 DE 2016
Prorroga o prazo de dispensa de que trata o art. 16 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O prazo de dispensa previsto no art. 16 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, fica prorrogado por
três anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, fica prorrogado, por três anos, o prazo do visto temporário
de que trata o art. 18 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2016.– Deputado Jorge Solla, Relator
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado.
O SR. AFONSO FLORENCE (PT–BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar que a Mesa do Senado fica aberta até as 22 horas. Como o prazo desta medida provisória é muito exíguo, solicito, se possível, que ela seja enviada ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) – Vamos providenciar, Deputado.
Tem a palavra o Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT–SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Deputado Beto Mansur.
Obrigado, Sr. Presidente Rodrigo Maia.
Quero saudar nossos Deputados e chamar a atenção de todos para os trabalhadores do Brasil, em especial para a família de trabalhadores e trabalhadoras da Mercedes–Benz.
Esta empresa vem passando por uma crise. Reconhecemos que existe uma crise, com dificuldades e problemas sérios na venda de caminhões. Já faz uns 4 anos, os trabalhadores vêm sendo ameaçados de demissão.
A empresa utiliza a licença remunerada, o PLR, o lay–off, sistema de afastamento de trabalhadores, alegando
que sobram trabalhadores.
Na última semana, nos últimos 15 dias, a Mercedes–Benz, empresa da qual fui funcionário por 25 anos
– lá, portanto, tenho colegas –, manda o pessoal todo para casa e manda telegramas para os trabalhadores
em casa, demitindo 2 mil pais de família, tática para desestabilizar e desorganizar as muitas lutas por emprego
daqueles trabalhadores no Brasil.
Os trabalhadores resistiram. Mesmo sem ônibus, mesmo sem transporte, foram, na segunda–feira, à porta
da empresa e realizaram uma grande assembleia e uma grande passeata, saindo da Mercedes–Benz, passando
pela Ford, na Anchieta, e voltando à Mercedes–Benz.

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

167

Os trabalhadores denunciaram à sociedade esta atitude inaceitável: trabalhadores com 20 a 30 anos de
casa, pessoas que se dedicaram a essa empresa, receberam um frio telegrama, mandando–os embora.
Nós sabemos, Sr. Presidente, que, quando um trabalhador é demitido de uma montadora, serão demitidos 4 do setor de autopeças e certamente mais de 12 do sistema automotivo.
A situação é grave, esta crise é inaceitável, mas não podemos aceitar que uma empresa do porte da Mercedes–Benz trate os trabalhadores desta forma.
Eles estão em assembleia permanente. Hoje houve uma assembleia, às 10 horas da manhã, no Sindicato
dos Metalúrgicos. A empresa vai se sentar com a diretoria do sindicato para negociar, e nós esperamos que a
Mercedes resolva logo este problema tão grave, readmitindo esses pais de família. Uma empresa que é montadora pode aguentar por um momento, até sairmos da crise. A Mercedes–Benz sabe disso. Quantas crises nós
já vivemos?
Por isso, registro minha mensagem de solidariedade a estes guerreiros, lutadores, demitidos e não demitidos, que foram solidários aos colegas.
A luta continua!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Beto Mansur, 1º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Maia,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Item 2.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 724, DE 2016
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 724, de 2016, que altera a Lei nº 12.651, de 25
de maio de 2012, para dispor sobre a extensão dos prazos para inscrição no Cadastro Ambiental Rural e para adesão ao Programa de Regularização Ambiental; tendo parecer da Comissão Mista, pelo
atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa; e pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela
aprovação desta e das Emendas de nºs 1, 3 a 6, 9, 10, 12 a 14, 17, 19, 24, 26, 29, 37 a 39, 42 e 44, bem
como pela aprovação parcial das Emendas de nºs 7, 40 e 43, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2016, adotado; e pela rejeição das Emendas de nºs 2, 8, 11, 15, 16, 18, 20 a 23, 25, 27,
28, 30 a 36 e 41 (Relator: Deputado Josué Bengtson e Relator–Revisor: Senador Ronaldo Caiado).
PRAZO NA CÂMARA: 01/06/2016
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 19/06/2016
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 03/07/2016
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL: 01/09/2016
Alteração de prazo em razão de não haver recesso (§ 2º do art. 57 da CF)
COMISSÃO MISTA: Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, art. 6º, §§ 1º e
2º, da Resolução do Congresso Nacional nº 1/2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa–se à discussão. Há dois inscritos para a discussão.
V.Exas. podem abrir mão, Deputados Luiz Carlos Hauly e Vicentinho?
O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sim.
O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. VICENTINHO (PT–SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, prometo ser breve.
Eu gostaria de dar uma opinião a respeito desta medida provisória, porque ela tem a ver com os pequenos agricultores deste País, os agricultores familiares, as comunidades quilombolas, que, ao se adiantar,
ao prorrogar este prazo, são–lhes dadas condições de melhor cadastramento. Afinal de contas, é o agricultor
familiar que efetivamente tem construído e assegurado a nossa alimentação.
Nós não desconhecemos o papel do agronegócio, da grande indústria, que tem sido uma alavanca para
o desenvolvimento e para as exportações. Mas a agricultura familiar, hoje, requer mais atenção, inclusive por
parte do Estado brasileiro, na perspectiva de programas que signifiquem sua sobrevivência, com programas
habitacional e alimentar, com o PRONAF, projetos que não podem cair, que não podem sofrer nenhuma modificação, porque são de fundamental importância.
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Por isso, a aprovação desta medida provisória, nos termos em que ela veio, significará uma atenção muito especial a esta comunidade que efetivamente hoje tem grande responsabilidade sobre a alimentação no
nosso País.
Eu lembro que o PRONAF teve quintuplicado o valor, nos Governos do Presidente Lula e da Presidenta
Dilma Rousseff, destinado à produção da agricultura familiar.
Por fim, no pouco tempo que me resta, quero aproveitar para parabenizar os organizadores da Olimpíada
no Rio de Janeiro pelo belo espetáculo, bem como nossos atletas, que protagonizaram o recorde de medalhas
conquistadas pelo Brasil, com a colocação brasileira em 13º lugar no ranking.
Peço ao nosso povo que não deixe esconderem que Lula foi o grande responsável por este projeto. Lula,
emocionado, conquistou esta oportunidade, valorizando o Rio de Janeiro, valorizando nosso País.
Lamento pelo falecimento de um militar em uma tragédia naquele momento de tanta confraternização.
Eu tenho certeza de que a Olimpíada, assim como a Copa do Mundo, apesar da derrota da Seleção Brasileira
de Futebol, foram dois projetos que deram certo.
Obrigado, povo brasileiro!
Obrigado, companheiro Presidente Lula!
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Declaro encerrada a discussão. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa–se à votação.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Para encaminhar contrariamente, tem a palavra o Deputado Edmilson Rodrigues. (Pausa.)
O SR. MAURO PEREIRA – Sr. Presidente, V.Exa. me permite falar por 1 minuto?
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Com a palavra o Deputado Mauro Pereira. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. MAURO PEREIRA (Bloco/PMDB–RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para parabenizar o Prefeito e o Secretário do Meio Ambiente da cidade de Caxias do Sul.
O Cadastro Ambiental Rural – CAR, em Caxias do Sul, foi feito de forma gratuita para todos os nossos agricultores – 100% gratuito. A Prefeitura colocou os profissionais para fazer todo o trabalho gratuitamente para os
nossos agricultores.
Portanto, quero parabenizar aqueles que já concluíram a sua missão, bem como o Presidente Michel
Temer e o nosso Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, por esta medida provisória que, com certeza, vai criar
oportunidades para que as coisas aconteçam nos lugares infelizmente ainda não contemplados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL–PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu já me manifestei
criticamente em relação a este processo de prorrogação. No entanto, Deputado Josué Bengtson, meu amigo
Relator, o PSOL é favorável, e eu considero importante a manifestação partidária.
Quero apenas manifestar minha crítica, porque houve, com o novo Código Florestal, um debate importante. A rigor, a consequência foi uma anistia para desmatamentos outrora realizados e uma série de compromissos para viabilizar a reposição de matas ciliares, aquém do que eu julgava necessário.
Há a possibilidade de termos, num país continental como o Brasil, uma cartografia digital. Imaginemos
que já há cadastros multifinalitários financiados pelo BNDES e pela Caixa Econômica Federal para áreas urbanas.
Eu tenho a honra de ser membro da Sociedade Brasileira de Cartografia, por ter desenvolvido, em Belém, um cadastro multifinalitário quando fui Prefeito da cidade. O cadastro foi financiado pelo BNDES. Aliás,
a ex–Prefeita Angela Amin, esposa do nosso querido Deputado Esperidião Amin, foi agraciada com o mesmo
prêmio. Somos membros efetivos de uma sociedade técnica importante, com sede em Niterói.
Vejam: é uma revolução termos cadastradas, num País urbano, as cidades e as chamadas áreas rurais, com
todos os equipamentos imobiliários, todas as áreas de florestas originárias, as matas ciliares plantadas ou as
que são da chamada, entre aspas, “primeira natureza” – nada mais é primeira natureza. Enfim, é uma revolução
termos essas informações de utilidade pública, com vários elementos importantes, conforme a legislação prevê.
Isso vai permitir conhecer o Brasil e levar a ideia de multifinalidade ao cadastro, inclusive para as áreas
rurais, de modo que será possível, por exemplo, ter, na cartografia digital, de georreferenciamento e geoprocessamento, dados sobre as doenças animais – em que área se conseguiu avançar mais ou menos – ou mesmo sobre os problemas humanos – como se avançou no reflorestamento, o que se conseguiu conter, em que
pontos o rio é mais ou menos poluído.
Termos o cadastro é um avanço. Como há consenso em termos que fazer esta prorrogação, eu só espero que não tenhamos que discutir novamente novos prazos, porque a maior parte dos pequenos produtores
conseguiu, com toda a dificuldade de acessar um computador ou a Internet, fazer o cadastro. Grande parte
dos grandes produtores que podem pagar assessoria não o fizeram.
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No entanto, em nome do Brasil e da tecnologia e de um cadastro digital, avancemos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Para falar a favor da matéria, tem a palavra o Deputado Luiz Carlos
Hauly. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Vicentinho. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Em votação o parecer da Comissão Mista na parte em que manifesta
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua
adequação financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Todos estão a favor? (Pausa.)
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa–se à votação do mérito da matéria.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2016, adotado pela Comissão Mista, à Medida Provisória nº 724, de 2016.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 59, §2º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 59. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo essa adesão ser requerida no prazo estipulado no art. 29, §3º desta Lei.
.......................................................................................................................................................................................... (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)
APROVADO.
Está aprovada a Medida Provisória nº 724, de 2016, na forma do Projeto de Lei de Conversão.
O SR. AFONSO FLORENCE – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Só um minuto, Deputado, porque ainda não terminamos. Vou lhe
passar a palavra daqui a pouco. Ainda vai haver mais uma votação.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Emenda de Redação nº 1 ao PLV 19/16, a qual altera a Lei nº 12.651, de
25 de maio de 2012, para dispor sobre a extensão dos prazos de inscrição no Cadastro Ambiental Rural e adesão
ao Programa de Regularização Ambiental, bem como sobre a conversão de autuações em serviços ambientais.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – O Deputado Josué Bengtson é o Relator. Tem S.Exa. a palavra. (Pausa.)
O SR. AFONSO FLORENCE – Sr. Presidente, eu gostaria de falar antes da última votação.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Fique tranquilo, Deputado. Vai falar o Deputado Jorginho e, em seguida, V.Exa. Depois, votamos o acordo.
O SR. AFONSO FLORENCE – Obrigado.
O SR. ALIEL MACHADO – Sr. Presidente, V.Exa. pode me conceder a palavra por 1 minuto apenas?
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – O Relator irá explicar a emenda, Deputado.
O SR. ALIEL MACHADO – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB–PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
esta emenda de redação teve de ser apresentada porque nós rejeitamos a maioria das emendas apresentadas
à medida provisória.
Eu quero dar uma explicação sobre o verdadeiro teor desta medida provisória, que já estava contemplada
por projetos de lei votados nesta Casa. O principal teor é que nós conseguimos juntar as datas de vencimento
do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do Programa de Regularização Ambiental – PRA.
Observemos o seguinte: quando foi votado o Código Florestal, foi estabelecido um prazo máximo para
que as pessoas aderissem ao CAR e os Estados criassem o Programa de Regularização Ambiental. O prazo de
um já venceu. O prazo para a implementação do PRA vencerá dentro de poucos meses, e até agora apenas oito
Estados começaram a criar seus programas. Portanto, nós achamos por bem, com todos os membros da Comissão, prorrogar os dois, visto que um venceria em 31 de dezembro de 2017, e o outro, no mês de maio de 2017.
Estabelecemos para os dois o mesmo prazo de vencimento. A partir de então, eu acredito que todos os
Estados brasileiros poderão regularizar o seu projeto agrário.
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Onde está o benefício disso ou onde está o risco, se isso não acontecer? Não haverá financiamento público para as propriedades rurais que não estiverem cadastradas no CAR e para aquelas que não tomarem a
decisão de aderir ao PRA.
Nós estamos tratando, na medida provisória, de até quatro módulos. Isso varia de um Estado para outro.
Portanto, depois de a Comissão Mista ter debatido e votado à unanimidade, estamos apresentando esta
emenda de redação para adequarmos aquilo que foi votado à medida provisória.
Nós encaminhamos o pedido do voto de aprovação da emenda de redação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Em votação a Emenda de Redação nº 1.
EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1 AO PLV N° 19, DE 2016 (MPV 724/16)
Art. 1° Retire–se da ementa da proposição a expressão “bem como sobre a conversão de autuações em
serviços ambientais”, passando referida ementa a ter o seguinte teor:
Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor sobre a extensão dos prazos de inscrição no
Cadastro Ambiental Rural e adesão ao Programa de Regularização Ambiental.
Justificação
Durante a votação do Projeto de Lei de Conversão apresentado à Comissão Mista da Medida Provisória
n” 724/16, por acordo entre os parlamentares, retirou–se o art. 2° do Projeto de Lei de Conversão apresentado originariamente no parecer do Relator. O artigo retirado aprovava, com alterações, a emenda
de número 15, que tratava justamente sobre a “conversão de autuações em serviços ambientais”.
Assim, passou a proposição a dispor somente sobre a prorrogação dos prazos de inscrição no CAR e adesão
ao PRA, sendo necessária a retificação da ementa, nos moldes aqui propostos.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 724–A DE 2016
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 19 DE 2016
Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor sobre a extensão dos prazos de inscrição
no Cadastro Ambiental Rural e adesão ao Programa de Regularização Ambiental.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 59 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 59. .................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
§ 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo essa adesão ser requerida no prazo estipulado no § 3º do art. 29 desta Lei.
.........................................................................................................................................................................................NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2016.– Deputado Josué Bengtson, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado.
O SR. ALIEL MACHADO – Peço a palavra por 1 minuto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Tem a palavra o Deputado Aliel Machado. S.Exa. dispõe de 1 minuto.
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O SR. ALIEL MACHADO (Rede–PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero utilizar
este espaço apenas para fazer um apelo ao Ministro da Educação, Mendonça Filho, para que nomeie reitor o
mais rápido possível o Prof. Luiz Alberto Pilatti, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, eleito
em abril pela comunidade acadêmica, pelo conselho da instituição.
Houve uma medida por meio da qual se recorreu da decisão da eleição, mas que foi descartada inclusive pela Justiça. Pilatti tem um currículo fantástico, é professor titular naquela instituição e foi eleito democraticamente.
A lista tríplice foi encaminhada ao Ministério da Educação. Existe uma ansiedade de toda a comunidade
acadêmica e da maioria dos Deputados da bancada do Paraná.
Como membro da Comissão de Educação, solicito que seja encaminhada ao Ministro da Educação esta
solicitação e que S.Exa. faça a nomeação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado Jorginho Mello, que falará como
Líder do PR.
O SR. JORGINHO MELLO (PR–SC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu
quero aproveitar este momento, em que muitas Lideranças estão na Casa, para fazer um apelo aos Srs. Líderes.
Nós precisamos votar o Projeto de Lei Complementar nº 25, de 2007. Estou falando aqui como Presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. É uma das matérias mais importantes que
nós poderemos aprovar aqui este ano. Já foi para o Senado, sofreu alterações, foi apresentada emenda que foi
acatada pela Senadora Marta Suplicy.
Com meus companheiros da Frente Parlamentar, com o Presidente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, o nosso sempre Ministro Afif Domingos, e com lideranças do Senado foi construído um projeto junto ao Governo, à Receita Federal e à Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, com
alterações importantes para o pequeno e o microempresário do Brasil.
No momento em que mais de 11 milhões de brasileiros estão desempregados, não é possível que esta
Casa não tenha a sensibilidade de priorizar a votação dessa matéria.
Falei há pouco com o Líder do Governo, Andre Moura, e com diversos Líderes. Quero, Deputado Andre
Moura, dizer da importância de votarmos essa matéria. Sei que estamos votando matérias importantes, como
medidas provisórias, Deputado Pestana, V.Exa. que sabe muito bem o que estou falando.
Nós precisamos mudar o foco, incentivar a geração de emprego. Não é só porque estamos alterando o
limite de 360 mil reais para 900 mil reais e de 3,6 milhões de reais para 4,8 milhões de reais, mas porque precisamos fazer uma pauta das mais positivas.
Deputado Hauly, V.Exa. conhece isso tão bem quanto eu. Quero fazer um apelo – não precisa ser pedido
por este Deputado, que é Presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa – para que este
seja um compromisso de todas as Lideranças partidárias, independentemente de partido, porque essa matéria
terá a aprovação unânime de todas as Sras. e Srs. Deputados.
Nós precisamos prestar atenção nisso. Não estou dizendo que não estamos votando matérias importantes, mas esta é relevante, porque neste ano, Deputado Andre Moura, será atingida a maioria dos pequenos e
microempresários, que estão morrendo, porque se está passando de 60 para 120 meses o parcelamento dos
débitos. Só quem não está sintonizado e não conhece um pouquinho essa situação não está sintonizado na
agonia e na dificuldade por que passa o pequeno e o microempresário, que geram emprego neste País.
Por favor, Srs. Deputados, vamos pautar esta matéria. O Presidente Rodrigo Maia tem o compromisso
de pautar a matéria, todos os Srs. Líderes têm o compromisso de pautar esta matéria, para que, assim, o Presidente Michel Temer a sancione e chame todos os segmentos no Palácio do Planalto para discutir o assunto.
Falei com Lideranças aqui, falei com o Deputado Rubens Bueno, falei com todas as Lideranças para colocarmos na pauta esta matéria. Não há matéria mais importante do que esta. Quero convidar todos os Deputados, amanhã, às 8h30min, para um café da manhã no 10º andar. Deputado Carlos Marun, V.Exa. está convidado
para ir lá abrilhantar o encontro e falarmos sobre a importância desta matéria.
Não tenho dúvida de que o PLP 25/07 vai ser pautado e vai ser votado por todos nós, porque o Brasil
espera isso. As pessoas estão esperando encontrar um emprego. Hoje, o que mais se vê, neste País, é o “aluga–se” e “vende–se” das empresas.
Portanto, Sras. e Srs. Deputados, eu quero fazer um apelo, como Presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, para que votemos esta matéria, para o desenvolvimento e para a geração de
empregos, dos quais nós estamos precisando muito.
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Quero dizer que tenho o apoio e a concordância dos Líderes de todos os partidos. É uma matéria que
vai ser aprovada, aqui, por unanimidade; é uma matéria discutida no Senado; é uma matéria discutida com o
Governo.
Portanto, eu quero, Sr. Presidente, dizer que estou muito esperançoso. Espero que o meu convite para o
café da manhã sirva para que nós afirmemos, Deputado Hauly, o nosso compromisso de prestigiar empresários
deste Brasil que produzem, trabalham e geram emprego.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB–PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sras. e Srs. Deputados,
nobre Deputado Jorginho Mello, parabenizo a Presidência da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena
Empresa do Brasil.
O PLP 25/07 é a maior conquista desta Casa em defesa de milhões de pequenos e microempresários.
Parabenizo o Presidente Rodrigo Maia pela iniciativa de pôr na pauta o projeto da microempresa. Conte com
o nosso apoio e com o apoio do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Deputado Afonso Florence, V.Exa. vai falar? (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Luis Carlos Heinze por 1 minuto.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP–RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e Deputado Beto Mansur, quero apenas mencionar que o Presidente Michel Temer havia entendido um pedido que
nós fizemos ao próprio Ministro Blairo Maggi para que fosse prorrogado o Cadastro Ambiental Rural para todos os produtores rurais para dezembro de 2017. Depois, por ato do Poder Executivo, poderia ser prorrogado
por mais 1 ano, sem precisar de lei. E o Programa de Regularização Ambiental acabou entrando junto nesse
processo. Nós tínhamos essa mesma emenda, que foi retirada no Senado Federal.
Conseguimos, através da Medida Provisória nº 724, que nós votamos agora, corrigir essa distorção, possibilitando que todos os produtores rurais brasileiros, pequenos, médios ou grandes, de qualquer porte, de
qualquer parte do Brasil, tenham seus cadastros prorrogados até dezembro do ano que vem, e o Programa de
Regularização Ambiental seja, da mesma forma, prorrogado até dezembro.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado Afonso Florence, para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.
O SR. AFONSO FLORENCE (PT–BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero registrar aqui a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores sobre alguns temas.
O primeiro deles diz respeito ao fato de que, na última semana, a Polícia Federal concluiu as investigações sobre o tal tríplex do Guarujá e concluiu que não era do ex–Presidente Lula, aquilo que todas as pessoas
de boa–fé sabiam desde o início.
Depois de mais de 1 ano de ataques pelo Jornal Nacional, bem como, na tribuna desta Casa, por Parlamentares de oposição, essa notícia ficou registrada lá no final dos cadernos, dos impressos que também veicularam aquela busca malograda de pistas como se fosse um fato consumado para a condenação do Presidente
Lula, e nós quase não a encontramos.
Queremos registrar a nossa reivindicação de que, no caso do Presidente Lula, ou de qualquer outro agente público, esse tipo de acusação tenha, quando comprovada a inocência... No Direito brasileiro, a presunção
da inocência é que é a regra, e está acontecendo o oposto em relação ao Presidente Lula, que está sendo perseguido politicamente no seu País. A busca de pistas levou à sua condenação prévia não só pelo Jornal Nacional, mas também por outros veículos de comunicação de grupos empresariais. E usaram isso para legitimar a
aprovação aqui neste plenário, naquele fatídico dia 17, do pedido de abertura de processo de impeachment
contra a Presidenta Dilma. Nesse processo, recentemente, procuradores concluíram que também não há crime de responsabilidade.
Contra o Governo Michel Temer, há nesta Casa uma decisão do Supremo para que seja instalada Comissão Especial para apreciar o pedido de impeachment em função da publicação de decretos similares, em maior
número e com maiores valores.
Portanto, deu–se um golpe contra os interesses da classe trabalhadora brasileira. O povo pobre, o povo
do Bolsa Família, do Garantia–Safra, do salário mínimo, dos benefícios previdenciários, está vendo agora a que
veio o Governo Michel Temer, esse governo interino que quer mudar a Constituição para retirar recursos da
saúde e da educação por 20 anos.
Na abertura da Copa, a Presidenta Dilma foi para o estádio, mesmo sabendo que havia uma articulação
de pessoas ricas para vaiá–la. Na semana passada, nós vimos que, assim como na cerimônia de abertura das
Olimpíadas, também na cerimônia encerramento o nome do Sr. Michel Temer sequer foi citado, porque a rejeição ao golpe cresce na opinião pública.
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Já está desmascarado o Governo Temer, que está aí para retirar direitos da classe trabalhadora. Esse Governo já desfruta de uma rejeição monumental. Ele não enfrenta a população, não enfrenta um ambiente onde
a população possa manifestar a sua oposição. E, para brindar os programas sociais, a Delegação brasileira nas
Olimpíadas ficou na 13ª posição – número 13! Os Governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma implantaram programas como o Segundo Tempo, o Bolsa–Atleta, vários programas que os próprios medalhistas citam como instrumentos que lhes garantiram a possibilidade de competitividade nessas Olimpíadas, nas quais
o Brasil conquistou o maior número de medalhas. Está de parabéns o povo brasileiro pela escolha que fez em
2014, e estão de parabéns os medalhistas. Essas Olimpíadas, conquistadas pelo Presidente Lula e viabilizadas
pela Presidenta Dilma, entram para a história, com o melhor desempenho do Brasil. Quero destacar o papel dos
companheiros do PCdoB, que lideraram o Ministério do Esporte e que ali puderam implantar esses programas.
Por último, Sr. Presidente Rodrigo Maia, gostaria de registrar a posição do PT, subscrevendo a iniciativa
da Rede, do PSOL e do PDT, entre outros partidos, solicitando que seja pautada a votação do relatório do Conselho de Ética indicando a cassação do Deputado Eduardo Cunha.
Enquanto nós não conseguimos instalar a Comissão para averiguar a publicação de decretos por Michel
Temer, a votação de Eduardo Cunha é postergada. Isso é muito ruim para a Câmara dos Deputados, e a população brasileira está cobrando de todos nós e da Mesa Diretora um posicionamento no sentido de que encaminhe a apreciação daquele relatório por este Plenário.
Muito obrigado.
O SR. RUBENS BUENO (PPS–PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
apenas um registro. Nós estamos conversando aqui sobre o Projeto de Lei Complementar nº 25, de 2007, que
trata da micro e da pequena empresa, para cuja votação já há requerimento de urgência aprovado.
Desde o Deputado Guilherme Afif Domingos, várias pessoas já fizeram um trabalho grande, assim como
o Deputado Jorginho Mello, que é uma figura conhecida, é o Coordenador da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa e sabe que esse trabalho é muito importante.
Então, eu quero deixar registrada essa preocupação, em nosso nome e, tenho certeza, em nome de outros tantos Deputados que querem votar essa proposta.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Item 3.
MENSAGEM Nº 439 DE 2016
(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 439, de 2016, que se refere ao texto do Protocolo Complementar para o Desenvolvimento Conjunto do CBERS–4A entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da China ao “Acordo Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas
de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior”, celebrado em Brasília, em 19 de maio de 2015. Pendente de
pareceres das Comissões: de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Para oferecer parecer à Mensagem nº 439, de 2016, pela Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, concedo a palavra ao Deputado Rocha.
O SR. ROCHA (PSDB–AC. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, posiciono‑me pela aprovação da Mensagem nº 439, de 2016, na forma do Projeto do Decreto Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, concedo a palavra ao Deputado Rocha.
O SR. ROCHA (PSDB–AC. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, posiciono–me pela aprovação do Projeto do Decreto Legislativo da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao Deputado Rocha.
O SR. ROCHA (PSDB–AC. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o parecer é pela
boa técnica legislativa, juridicidade e constitucionalidade.
No mérito, voto pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da Mensagem nº 439, de 2016.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa–se à discussão. (Pausa.)
O Deputado Luiz Carlos Hauly abre mão de discutir.
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Declaro encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Passa–se à votação da matéria.
Para encaminhar, está inscrito o Deputado Luiz Carlos Hauly, que abre mão de encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 492, de 2016.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 492 DE 2016
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l° Fica aprovado o texto do Protocolo Complementar para o Desenvolvimento Conj unto do CBERS-4ª entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China ao
Acordo-Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
China sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado
em Brasília, em 19 de maio de 2015.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo Complementar, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
redação final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 492 DE 2016
Aprova o texto do Protocolo Complementar para o Desenvolvimento Conjunto do CBERS-4A entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China ao Acordo-Quadro
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado em Brasília, em
19 de maio de 2015.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo Complementar para o Desenvolvimento Conjunto do CBERS-4A entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China ao Acordo-Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China sobre
Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado em Brasília, em 19
de maio de 2015.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo Complementar,
bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em de agosto de 2016.
Deputado ROCHA
Relator
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Antes de encerrar a sessão, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário
que chegou à Câmara dos Deputados o seguinte
Of. nº 394/16-CN
Brasília, 17 de agosto de 2016 – Senhor Presidente,
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Encaminho a Vossa Excelência, 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 731, de 2016, que “Dispõe sobre
a extinção de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e a criação de funções
de confiança denominadas Funções Comissionadas do Poder Executivo”.
À Medida, foram oferecidas 35 (trinta e cinco) emendas, e a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 36, de
2016-CN, que conclui pelo PLV nº 22, de 2016.
Esclareço a Vossa Excelência que o texto da matéria foi disponibilizado, em meio digital, por intermédio
do autenticador no sítio desta Casa.
Atenciosamente,
Senador Renan Calheiros– Presidente da Mesa do Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – 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 constituir 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, e
Resolve
I – designar para compô-la, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 23
de agosto, terça-feira, às 16 horas, no Plenário 2 do Anexo II.
Brasília, 22 de agosto de 2016.– Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados
COMISSÃO ESPECIAL
PROPOSIÇÃO: PEC 134-A/2015
PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB
Titulares: Carlos Henrique Gaguim (PTN), Elcione Barbalho (PMDB), Iracema Portella (PP), João Marcelo Souza
(PMDB), José Fogaça (PMDB), Lucas Vergilio (SD), Nelson Marquezelli (PTB), Professor Victório Galli (PSC), Professora
Dorinha Seabra Rezende (DEM), Soraya Santos (PMDB), Tia Eron (PRB), 2 vagas.
Suplentes: Celso Pansera (PMDB), Conceição Sampaio (PP), Efraim Filho (DEM), Josi Nunes (PMDB), Laura
Carneiro (PMDB), Newton Cardoso Jr (PMDB), Renata Abreu (PTN), Roberto Sales (PRB), Zé Silva (SD), 4 vagas.
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Titulares: Ana Perugini (PT), Erika Kokay (PT), Gorete Pereira (PR), Maria do Rosário (PT), Odorico Monteiro
(PROS), Professora Marcivania (PCdoB), Raquel Muniz (PSD), Rogério Rosso (PSD), Zenaide Maia (PR).
Suplentes: Brunny (PR), Joaquim Passarinho (PSD), Luciana Santos (PCdoB), Luizianne Lins (PT), Margarida
Salomão (PT), Moema Gramacho (PT), Sandro Alex (PSD), Silas Freire (PR), 1 vaga.
PSDB/PSB/PPS/PV
Titulares: Evair Vieira de Melo (PV), Hugo Leal (PSB), Maria Helena (PSB), 3 vagas.
Suplentes: Creuza Pereira (PSB), Janete Capiberibe (PSB), 4 vagas.
PDT
Titular: Flávia Morais.
Suplente: Pompeo de Mattos.
PMB
Titular: Weliton Prado.
Suplente: Deputado do PTdoB ocupa a vaga.
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PTdoB
Suplente: Luis Tibé – vaga do PMB.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Temos que ver com as Lideranças se há algum problema.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Sobre a mesa requerimento do Deputado Beto Mansur com o seguinte teor:
Sr. Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência na apreciação do PRC nº
159, de 2016, que “acrescenta o artigo 25-A na Resolução nº 20, de 1971, da Câmara dos Deputados,
para autorizar a prestação de assistência médica, de emergência e de ambulatório, inclusive perícia,
pelo Departamento Médico da Câmara dos Deputados, mediante celebração de convênios e acordos
de cooperação técnica”.
A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vamos deixar
para amanhã. Nós nem estamos escutando direito. Nós não temos conhecimento da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Está bem. Nós deixaremos para amanhã, depois da sessão do Congresso Nacional.
A SRA. JÔ MORAES – Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rocha, para uma Comunicação
de Liderança, pelo Governo.
O SR. ROCHA (PSDB-AC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu, hoje cedo, fiz a denúncia
de uma situação grave que encontrei no meu Estado. Reportava-me aqui a seis famílias que foram despejadas
de suas casas e fizeram um acampamento no rol da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.
A situação já é gravíssima. Crianças e mulheres estavam há mais de 90 dias, Deputado Ságuas Moraes,
no rol da Assembleia, expostos a toda sorte de violência, criminalidade e abandono, pela omissão, pela desídia
do Governo do Estado do Acre, do Governador Tião Viana e sua equipe, justamente em um momento em que
o Governo do Estado do Acre, o Governo do PT, o Governador Tião Viana e sua equipe são investigados pela
venda de casas populares do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Para a minha surpresa, Sr. Presidente, não bastasse a desídia, a falta de atenção com a população do meu
Estado, as famílias que estavam acampadas na Assembleia Legislativa foram sobressaltadas com uma determinação judicial patrocinada pelo Governador, que, usando a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, para
negar defesa a essas famílias carentes, colocou do outro lado da demanda a Assembleia Legislativa.
De fato, Sr. Presidente, trata-se de um governo que, de forma covarde, de forma vergonhosa, é investigado pela venda de casas populares. E – pasmem! – informações das investigações policiais dão conta de que
os recursos dessa transação criminosa seriam empregados no pagamento de dívidas de campanha do PT e
na compra de votos. Nós não podemos assistir, de braços cruzados, ao desespero de famílias que buscam o
direito a ter um teto.
Enquanto isso, no Estado há vários conjuntos residenciais que estão prontos para serem entregues, mas
estão largados ao mato, à chuva, ao tempo, em vez de serem ocupados por essas famílias. Pior ainda: o Governador, como em outras ocasiões, está esperando, Deputado Vitor Valim, a proximidade da eleição para fazer
essas distribuições de casas e angariar votos.
Sr. Presidente, é lamentável a atitude do Governo do Estado, que usa, de forma covarde, a estrutura da
Procuradoria-Geral do Estado para demandar não contra a Assembleia Legislativa, mas contra seis famílias carentes, que não têm um teto para morar, justamente em um momento em que o seu Governo, o Governo Tião
Viana, o Governo do PT, é acusado de vender casas populares em troca de votos, de vender casas populares
para pagar contas de campanha.
Sr. Presidente, nós não podemos nos calar diante deste fato lamentável, que eu resumo, em poucas palavras, como vergonha para o meu Estado, vergonha para o meu povo. É um governo que gastou mais de 20
milhões de reais com transporte, com acomodação, para acolher estrangeiros haitianos, mas não tem, mesmo
com casas prontas, a sensibilidade de destinar seis casas a famílias com crianças que hoje estão dormindo na rua.
Era esse o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente. Peço a divulgação deste pronunciamento nos
meios de comunicação da Casa.
Obrigado.
O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa.
poderia encerrar a Ordem do Dia?
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Está encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado Henrique Fontana.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de voltar
a usar da palavra, peço a V.Exa. que me conceda o tempo da Liderança da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – V.Exa. tem a palavra por 8 minutos.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar V.Exa. e os colegas Parlamentares.
Inicialmente, peço licença para usar 1 minuto do tempo da Liderança da Minoria para homenagear a
memória de um grande líder político, um grande ser humano, uma grande figura: o nosso Prefeito de Bento
Gonçalves, o Roberto Lunelli.
Ele era uma pessoa extraordinária, um símbolo de honradez. Teve uma militância extremamente generosa, sempre ao lado dos movimentos sociais, das lutas sociais. Era reconhecido por todos como um dos melhores Prefeitos que Bento Gonçalves teve em sua história.
Ele, que vinha conduzindo sua candidatura, em busca de um novo mandato como Prefeito, foi vitimado
por um acidente fatal no último sábado. Deixa uma marca positiva como um daqueles políticos que fazem política com alma, que se dedicam à causa pública, que fazem da política a ferramenta para lutar pelo bem comum.
Envio os meus pêsames e um grande abraço a toda a família. Sempre ficaremos com a lembrança desse
grande amigo, desse grande cidadão, desse grande Prefeito, desse grande político chamado Roberto Lunelli.
Volto ao debate político que estamos fazendo hoje na Casa, sobre o qual quero abordar três assuntos.
Seguramente o Presidente Rodrigo Maia teve que atender a outros compromissos – estamos no encerramento desta sessão. Mas sei que os Presidentes da Casa sempre são informados das falas de todos os Líderes aqui.
O primeiro assunto, Deputado Cabo Daciolo, é que hoje é a terceira vez que venho à tribuna para solicitar ao Presidente Rodrigo Maia que marque a votação de cassação do mandato do Deputado Eduardo Cunha
para amanhã, às 19 horas.
A data que S.Exa. sugeriu, 12 de setembro, é – perdoem-me a palavra –, um deboche contra o povo brasileiro. Marcar a votação da cassação de Eduardo Cunha para 2 semanas antes das eleições municipais, numa
segunda-feira, é marcar uma data para atuar a favor da salvação de Eduardo Cunha. Aliás, esse é o movimento
que o Governo ilegítimo, temporário e golpista de Michel Temer vem conduzindo neste plenário, com – e eu
chamo a atenção aqui – a conivência de todos os partidos que sustentam o golpe e sustentam esse Governo.
Por exemplo, o silêncio do PSDB, do PMDB – nem se fala! –, do PP e de outros partidos na proteção a
Eduardo Cunha é vergonhoso para este Plenário e é vergonhoso para a democracia brasileira.
O segundo assunto é que, infelizmente, o Deputado Rodrigo Maia começa mal a sua gestão como Presidente. Não me refiro à semana em que foram canceladas todas as atividades do Parlamento, também para
contribuir com a postergação da análise da cassação de Eduardo Cunha. Mas, na semana anterior, foi feito aqui
um movimento absolutamente inaceitável do ponto de vista da estabilidade democrática, política e jurídica,
com relação à discussão de uma emenda constituição com o impacto da Proposta de Emenda à Constituição
nº 241, de 2016, que o Governo Temer traz a este Parlamento. Essa proposta visa congelar todos os gastos públicos – que eu prefiro chamar de investimentos públicos – em saúde, em educação e em, todas as outras áreas
de políticas públicas, que serão corrigidos apenas pela inflação.
Deputado José Carlos Aleluia, essa regra é absolutamente draconiana, porque não é assim que se equilibram as finanças públicas: à custa do corte de verbas da saúde, que já são insuficientes para a saúde pública hoje.
Se essa regra draconiana estivesse em vigor nos últimos 10 anos, Deputado Chico Alencar, a saúde pública hoje teria 30 bilhões de reais a menos no Orçamento Federal. Ela é inaceitável. Ela significa o caos em
serviços públicos essenciais.
A educação, por exemplo, teria a metade do orçamento que tem hoje. E todas as universidades públicas
e escolas técnicas que se abriram nos últimos 10 anos não poderiam ser abertas, porque não haveria recurso
se essa PEC estivesse em vigor.
Agora, dialogando com o Presidente Rodrigo Maia, que reassume a cadeira de Presidente, eu pergunto:
Sr. Presidente, como V.Exa. pode marcar a instalação da Comissão Especial para analisar uma PEC destas 10
minutos antes da hora da sua instalação, numa quinta-feira? E, casualmente, lá estavam todos os Deputados
da base do Governo Temer, que haviam sido preparados para esse golpe de instalação de uma Comissão Especial, coisa que jamais ocorreu neste Parlamento. Na Liderança da Minoria, o aviso da instalação da Comissão
Especial chegou 4 minutos antes da sua instalação.
Por isso, nós entramos com um mandado de segurança, porque não é assim que se aprovam medidas
como essa: a troco de pequenos golpes que desrespeitam a inteligência das pessoas e a democracia neste
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Parlamento. Portanto, nós demos entrada a um mandado de segurança, que está nas mãos da Ministra Rosa
Weber, porque tem que haver previsibilidade nos trabalhos do Parlamento.
O interessante, Deputado Chico Alencar é que, para a cassação do Deputado Eduardo Cunha, a marcação da data se dá com 30 dias de antecedência. Mas, para se instalar a Comissão Especial da PEC que vai cortar
gastos – no açodamento de se votar essa matéria que será um absoluto desastre para a saúde, a educação e
outras áreas–, a marcação se dá com 10 minutos de antecedência, para que a Oposição não possa estar presente e não possa exercer o papel para o qual democraticamente foi escolhida, votada e eleita.
Esse não é um bom começo para a tramitação da PEC, Sr. Presidente.
Deixo aqui, de forma respeitosa, mas firme, a minha crítica a essa decisão de V.Exa., que considero antidemocrática.
Durante o discurso do Sr. Henrique Fontana, assumem sucessivamente a Presidência os Srs. Weliton Prado, nos termos do § 2° do art. 18 do Regimento Interno, e Rodrigo Maia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado José Airton Cirilo.
O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria manifestar o meu mais profundo pesar pelo falecimento do Deputado Estadual José Teodoro Soares, o nosso querido
Prof. Teodoro, que faleceu na última quinta-feira, 18 de agosto, por conta de complicações do diabetes.
O Ceará perde hoje um grande educador e notável homem público. Sua atuação em diversas instituições de
ensino superior, sobretudo na Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, e ainda a sua grande produção
literária tornaram-no referência na área de Ciências Sociais.
Deixo aqui, portanto, o meu registro de pesar, estendido a todos os seus familiares e amigos que conhecem
a história desse grande educador cearense.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR
Sr. Presidente, quero manifestar meu profundo pesar pelo falecimento do Deputado Estadual José Teodoro Soares, o nosso querido Prof. Teodoro que faleceu na última quinta-feira, 18 de agosto, por conta de complicações do diabetes.
O Ceará perdeu um grande educador e notável homem público, com atuação em diversas instituições de ensino superior. Destaco, principalmente, sua atuação como Reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA,
em Sobral, e ainda a sua grande produção literária, que o tornou referência na área de Ciências Sociais.
Foi Deputado Estadual por três mandatos, dando uma grande contribuição aos cearenses.
Nascido em 28 de dezembro de 1940, José Teodoro Soares foi Presidente da Universidade do Parlamento
Cearense – UNIPACE e docente da Universidade Estadual do Ceará – UECE.
Foi eleito Deputado pela primeira vez em 2006, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. Nas
eleições de 2010, ficou com uma vaga na suplência, assumindo o mandato em 2011 e se efetivando no final
de 2012. Em 2014, voltou a ocupar a suplência, assumindo o mandato em 2015, pelo Partido Social Democrático – PSD.
O Prof. Teodoro era membro da Academia Cearense de Ciências; da Academia Sobralense de Estudos e
Letras; e da Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará. Também já foi Reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, entre 1990 e 2006, e da Universidade Regional do Cariri – URCA, de 1987 a 1990.
Foi ainda Presidente do Conselho de Reitores das Universidades do Ceará, Vice-Presidente do Conselho
de Educação do Ceará e Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Educação e Cultura. Ao longo da vida, publicou 32 livros.
O Prof. Teodoro foi casado por 36 anos com a professora e escritora Maria Norma Maia Soares, que morreu em julho de 2014.
Deixo registrados meus votos de pesar à família e aos amigos.
Muito obrigado.
O SR. DOMINGOS SÁVIO – Sr. Presidente, peço a palavra por 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Domingos Sávio.
Depois, falará o Deputado Francisco Floriano. Serão três oradores. Depois, eu vou encerrar os trabalhos.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero apenas fazer um breve registro, para que nós nos situemos no óbvio, na realidade do Brasil verdadeiro, no Brasil
real, o Brasil que, nesta semana, inicia uma fase conclusiva que nos livrará de um pesadelo.
Esperamos que o Senado cumpra a sua missão, não recue 1 milímetro e, respeitando a Constituição –
presidido inclusive pelo Presidente do Supremo –, possa efetivamente fazer justiça, cassando definitivamente
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o mandato da Presidente, que não só cometeu crime de responsabilidade, mas levou o País a este caos em se
encontra.
Na sequência – é a isto que quero me referir –, nós temos o dever, sim, de tomar as medidas adequadas
para recolocar o País no caminho do desenvolvimento, de uma gestão séria, para combater esse desemprego
e essa calamidade na saúde. E isso requer responsabilidade fiscal...
(Desligamento automático do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra à Deputada Carmen Zanotto.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu peço que
seja dado como lido e divulgado nos veículos de comunicação da Casa o meu pronunciamento com relação
aos Jogos Olímpicos e à participação dos 21 atletas catarinenses.
Em especial, eu manifesto a minha preocupação com as matérias que estavam sendo veiculadas a respeito do encerramento das atividades do futebol feminino.
Na tarde de hoje ainda, o Dr. Marco Aurélio Cunha, que é o Coordenador de Futebol Feminino da Confederação Brasileira de Futebol – CBF, fez um pronunciamento a respeito da manutenção dos investimentos que
serão feitos para os grupos Sub-17 e Sub-20, que vão participar dos mundiais deste ano.
Quero destacar a importância do futebol feminino porque, no nosso Município, há as Leoas da Serra,
que, além de praticarem o esporte, são monitoras, em especial, das meninas das regiões mais carentes. Com
isso, estamos retirando essas meninas das áreas de risco e das drogas, motivando‑as para o esporte.
Eu espero que, um dia, o esporte feminino tenha, principalmente no futebol, o mesmo valor que se dá
ao futebol masculino, que é a grande paixão nacional.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA
Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, as 19 medalhas que o Brasil conquistou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, encerrados ontem, merecem comemoração, bem como o fato de a organização do
evento estar sendo elogiada nacional e internacionalmente. Isso é bom para a imagem do País.
No próximo mês, teremos os Jogos Paraolímpicos, que é outra oportunidade para o Brasil.
De qualquer modo, as análises sobre o legado da competição começam a circular. É a esse tópico que
quero me ater neste pronunciamento.
Em primeiro lugar, quero parabenizar os 21 atletas catarinenses que participaram da competição Eles
deixaram a marca do esforço e da superação da mesma maneira.
Cito exemplos como o de Darlan Romani, quinto colocado no arremesso de peso, com direito a quebra
de recorde. Natural da cidade de Concórdia, Município onde fiz os meus estudos universitários, Darlan Romani
foi uma das boas surpresas. Aos 25 anos, chegou às finais do arremesso de peso e quebrou, por duas vezes, o
recorde brasileiro na modalidade, com as marcas de 20 metros e 94 centímetros e de 21 metros e 2 centímetros. No resultado final, ocupou um orgulhoso quinto lugar.
Igualmente digno de registro foi o desempenho da jogadora blumenauense de handebol, a Eduarda
Amorim, eleita a melhor do mundo em 2014. Ela atuou com uma seleção que demonstrou esforço e talento.
Embora não tenha havido pódio, as participações ajudaram a mostrar ao mundo talentos até então desconhecidos. Esse é um legado dos Jogos Olímpicos.
Celebrar os vencedores é salutar. Mas reconhecer o empenho daqueles que não alcançaram esse patamar também faz parte do espírito esportivo.
Quero, na pessoa de Darlan Romani e de Eduarda Amorim, parabenizar os catarinenses e todos os atletas
que disputaram, em várias modalidades, as competições dos Jogos.
Estou certa de que o desempenho desses esportistas vai incentivar muitos jovens, fazendo surgir talentos em várias modalidades.
Sobre a Seleção Feminina de Futebol, eu quero congratular a Confederação Brasileira de Futebol – CBF,
que, por meio do Coordenador de Futebol Feminino, o Marco Aurélio Cunha, anunciou hoje que o apoio à Seleção Feminina vai continuar.
O Coordenador Marco Aurélio Cunha declarou hoje à imprensa que a CBF vai estender o investimento
no futebol feminino para as categorias de base, alcançando as Seleções Sub-17 e Sub-20, que jogarão os mundiais das respectivas categorias ainda este ano.
Com essa informação, Marco Aurélio Cunha desfez boatos que estavam circulando e tomando proporções preocupantes, de que o projeto de Seleção Feminina de Futebol permanente seria encerrado.
Não faria realmente sentido descontinuar um projeto vitorioso – sim, vitorioso. Uma desclassificação em
semifinal, nos pênaltis, não é medida de fracasso. Foram muitas as vitórias nesses Jogos Olímpicos. Antes da

180 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

Seleção Masculina, foi a Seleção Feminina que fez o País parar, vibrar e se emocionar. Formiga, Rafaelle, Bárbara, Marta e todas as demais jogadoras orgulharam o País. Um público de 60 mil pessoas nas arenas onde a
Seleção jogou é a medida da grandeza da vitória do futebol feminino.
O projeto de futebol feminino da CBF é vitorioso e deve ser mantido e ampliado, como justiça a essas
atletas que nos honraram e como mensagem de esperança a milhões de meninas que hoje sonham em jogar
futebol.
Sr. Presidente, é um orgulho para os cidadãos lageanos a experiência do Projeto Leoas da Serra, que a
própria CBF reconhece como modelo nacional.
A Gerente de Desenvolvimento do Futebol Feminino, Valesca Araújo, esteve Lages em nome da CBF, para
conhecer o projeto. Por meio dele, jogadoras de futebol feminino têm direito a moradia e outros suportes sociais, bem como a bolsas de estudos na Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC.
Com essa iniciativa, o projeto dá condições para que atletas de alto rendimento se dediquem ao esporte e à capacitação profissional. E essas mesmas jogadoras, em contrapartida pelo que recebem, são monitoras
nas aulas das escolinhas de futebol, um dos critérios para ingressarem no projeto.
Por fim, a excelência do projeto se comprova com as atletas que foram convocadas para Seleções Brasileiras de Futebol e de Futsal, como Majhu, Kauane, Luiza, Gi e Mira. Ainda, o Projeto Leoas da Serra é finalista
do Prêmio Gustavo Kuerten, que ocorrerá amanhã, em Florianópolis. Um bom exemplo!
Sr. Presidente, solicito que o pronunciamento seja dado como lido e enviado a todos os meios de comunicação da Casa e ao programa Voz do Brasil, para ser divulgado.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado Francisco Floriano.
O SR. FRANCISCO FLORIANO (DEM–RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, as Olimpíadas de 2016, realizadas no meu Estado, o Rio de Janeiro, encheram os brasileiros
de orgulho e mostraram para o mundo todo que o Brasil é muito mais do que o País do futebol, que o Brasil é
o País de todos os esportes, o Brasil é o País de todas as nações.
O Rio de Janeiro fez história e mostrou ao mundo que, com muito trabalho e determinação, é possível
vencer os desafios.
O espetáculo das Olimpíadas de 2016 ficará para sempre nos olhos e no coração de todos aqueles que
estiveram no Brasil para participar do maior evento esportivo do planeta.
O Rio de Janeiro cumpriu sua missão, e as Olimpíadas de 2016 são orgulho nacional.
Agora, sim, Sr. Presidente, é a vez de o Senado Federal fazer história e mudar o destino político do nosso
País, para o bem do povo brasileiro.
O Governo do PT arruinou este País e é o grande responsável pela crise econômica que tem tirado o sorriso do rosto do brasileiro, que agora convive com a inflação e com grande desemprego.
Estou certo de que o afastamento definitivo de Dilma Rousseff da Presidência da República será um divisor de águas na política brasileira e sinalizará positivamente para o mundo, que cobra do Brasil mais seriedade
e responsabilidade na condução das finanças públicas.
Assim como os nossos atletas olímpicos, que deram exemplos de superação e determinação e venceram,
precisamos superar as incertezas políticas do nosso País se quisermos vencer a crise econômica e voltarmos
a crescer.
A renovação do quadro político, depois de quase 14 anos de PT no poder, será um grande recomeço para
o Brasil e para o povo brasileiro.
O impeachment da Presidente Dilma não será a vitória de apenas um brasileiro, mas de toda a Nação,
de todo o País.
Sr. Presidente, que Deus abençoe V.Exa. e toda a família brasileira!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Concedo a palavra ao Deputado Odorico Monteiro, que falará pela
Liderança do PROS.
O SR. ODORICO MONTEIRO (PROS–CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de ressaltar a importância que foi para o Sistema Único de Saúde o fato de esta Casa ter
aprovador hoje a Medida Provisória nº 723, de 2016.
Eu acompanhei, nos últimos 20 anos, a implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil, a implantação
da municipalização. Hoje, como Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do SUS e por ter sido o Secretário
de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde quando foi criado o Programa Mais Médicos, vejo
a importância que foi a aprovação dessa medida provisória. Isso garantirá, por mais 3 anos, que mais de 12 mil
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médicos deste País continuem exercendo a medicina na periferia das grandes cidades, na região ribeirinha da
população Amazônica, no interior do Semiárido nordestino.
O Programa Mais Médicos representa, sem dúvida nenhuma, uma correção histórica, que foi implantada
pela Presidenta Dilma Rousseff, pelo Ministro Alexandre Padilha, pelo então Secretário de Gestão do Trabalho
e da Saúde na Educação, o Mozart Sales, e por mim, como Secretário de Gestão Estratégica Participativa.
Nós mobilizamos Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde. Aproveito a oportunidade para saudar o
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretários de
Saúde – CONASS e o Conselho Nacional de Saúde – CNS, que representa o controle social.
O Programa Mais Médicos representou, sem dúvida nenhuma, um dos maiores avanços na universalização da saúde. Embora essa universalização esteja prevista na Constituição, ela tem que ocorrer na prática, no
dia a dia do cidadão que tem diabetes, da mulher que precisa fazer o acompanhamento do pré–natal. Se não
houver uma equipe completa do Programa Saúde da Família, isso não irá acontecer.
O Programa Mais Médicos foi pensado com medidas de curto, médio e longo prazo. Hoje são mais de 18
mil médicos atendendo a 60 milhões de brasileiros.
Agora estamos na fase de implantação da outra etapa do programa, com o novo modelo de indução e
ampliação das faculdades de Medicina no interior do País. Com isso, esperamos ter, em 2026, o que a Inglaterra tem hoje. O Brasil tem hoje 1,8 médicos por mil habitantes. Com o Programa Mais Médicos, ele irá para 2,8
médicos por mil habitantes em 2026, número que a Inglaterra tem hoje.
Ou seja, enquanto o mundo inteiro fez a expansão das faculdades de Medicina, nós, com a implantação
do Sistema Único de Saúde, não fizemos o nosso dever de casa: um planejamento de curto, médio e longo
prazo, para que pudéssemos expandir as faculdades de Medicina e garantir à população o acesso à saúde.
O impacto do Programa Mais Médicos já é sentido hoje. Nós melhoramos não só a cobertura assistencial em mais de 18 mil unidades básicas de saúde, mas também já começamos a melhorar os indicadores de
qualidade do pré–natal, o acompanhamento de diabéticos e hipertensos e o acompanhamento domiciliar,
garantindo maior integração dos sistemas das unidades básicas de saúde com as unidades especializadas.
Enfim, proporcionamos à população aquela segurança de que ela precisa: de, ao acordar de madrugada e ir a
uma unidade de saúde, ter o atendimento adequado. Isso, sem dúvida alguma, humanizou o sistema de saúde.
Quero aqui parabenizar o Ministro Padilha e a Presidenta Dilma, que teve a coragem de implantar esse
programa que agora ganhou a adesão unânime desta Casa.
Então, sem dúvida nenhuma, hoje a Câmara dá um passo importante no fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB–PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero me
somar também às homenagens pelo resultado magnífico das Olimpíadas no Rio de Janeiro.
Como professor de Educação Física e atleta que já fui – hoje sou atleta veterano –, quero parabenizar os
nossos atletas brasileiros e, em especial, as Forças Armadas, que sempre tiveram a visão estratégica de preparar os atletas para as Olimpíadas.
A discussão nas redes sociais é se as Olimpíadas deixarão um legado ou somente elefantes brancos. Eu
escrevi aqui para o meu amigo Carlos Alberto Almeida que, para mim, as Olimpíadas deixarão um legado, que
só se tornará elefante branco se o Governo do Estado, a Prefeitura do Rio e, é claro, o povo assim o desejarem.
As estruturas poderão ser transformados em áreas para contraturnos. O Brasil não tem áreas para contraturnos. As escolas do Rio, de primeiro, segundo e terceiro graus, poderão ter contraturnos de atividades esportivas, escolinhas de todas as modalidades em que serão preparados atletas para os jogos colegiais, para os
jogos abertos, para os jogos sul–americanos e pan‑americanos e para as próximas Olimpíadas.
Também agora ocorrerão as Paraolimpíadas, que serão tão glamorosas quanto o foram as Olimpíadas.
Vão mexer com o mundo os atletas paraolímpicos!
Finalmente, Sr. Presidente, quero dizer que até os nossos amigos veteranos do Rio de Janeiro poderão
se utilizar daquelas instalações. Isso vai depender do Governador, do Prefeito do Rio de Janeiro e, é claro, do
povo fluminense.
Eu acredito que esse clima de concórdia e de amizade engrandeceu o Brasil.
Quero parabenizar todos, a organização, os atletas e V.Exa., Deputado Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro e representa o seu Estado com dignidade. V.Exa. e seu pai, que já foi Prefeito daquela cidade, têm essa
visão estratégica. Parabéns!
Como disse o Papa Francisco: “Se o Papa é argentino, Deus é brasileiro”. Deu tudo certo! Obrigado, meu Deus!
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PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. VINICIUS CARVALHO (PRB–SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, como todos sabemos, encontram‑se em curso, no Senado Federal, o processo de impeachment
da Presidente afastada, Dilma Rousseff. Ele será, por fim, submetido ao Plenário, a quem cabe a decisão final.
É um caminho complexo, Sr. Presidente, que envolve uma série de questões, todas em torno do ponto
principal: a prática de crime de responsabilidade nos termos da lei e da Constituição Federal. Não poderíamos
deixar de suscitar aqui a importância do cumprimento do processo legal em todas as suas etapas, para que
jamais se alegue cerceamento de defesa por parte da Presidente. Não obstante, já se encontram sobejamente
provadas as circunstâncias e os interesses envolvidos nos crimes por ela praticados.
O documento de caráter técnico, brilhantemente produzido pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, destaca–se pela precisão, abrangência e profundidade. De conteúdo indiscutível, ele não deixa margem possível à discussão.
Responsável pelo relatório que serviu de base para a reprovação das contas do Governo de 2014, o douto
Procurador explicou detalhadamente por que se recusa a aceitar a expressão “pedaladas fiscais”: em seu entendimento, é um termo vago e mal utilizado, abrangendo práticas lícitas e ilícitas, sem distinção de gravidade. O eufemismo “contabilidade criativa”, a seu ver, deveria ser substituído por “contabilidade destrutiva”, pois,
segundo ele, textualmente:
(..) os efeitos que nós tivemos, na economia brasileira, de destruição do ambiente econômico brasileiro,
de destruição da qualidade das contas públicas brasileiras levaram à perda do grau de investimento,
levaram a um crescimento explosivo da dívida, levaram a um ambiente de desconfiança no futuro, em
que empresários não investem, investidores não se arriscam, pessoas físicas não consomem, preferem
guardar porque têm medo do amanhã, têm medo do desemprego. Então, todo esse ambiente é resultado de práticas de contabilidade destrutiva e de fraudes fiscais.
Sr. Presidente, já diz o ditado que contra fatos não há argumentos. Embora seja indispensável – repetimos
– respeitar o processo legal do impeachment, não temos dúvidas de que os Srs. Senadores deverão se manter
coerentes, mantendo o placar para afastar definitivamente a Presidente da República.
Apesar de constituir julgamento político, o impeachment tem por base a verificação de questões contábeis
e jurídicas, cuja complexidade já foi devidamente deslindada e esclarecida em instâncias anteriores. Daí a nossa
convicção em relação ao Plenário do Senado, que certamente se aterá à gravidade do momento e não se furtará ao dever histórico de garantir, com medida contundente, a estabilidade e o futuro da democracia brasileira.
Era o que tínhamos a dizer no momento.
Muito obrigado.
O SR. MÁRCIO MARINHO (PRB–BA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, terminaram os Jogos Olímpicos. Parabéns aos Atletas brasileiros! Parabéns aos atletas que
representaram mais de 200 países que competiram nos Jogos! Parabéns a todos que organizaram aquele grandioso evento! Como representante do Estado da Bahia, saúdo os competidores, em nome de Isaquias Queiroz
e Robson Conceição.
Vivemos um evento grandioso nas próprias palavras dos estrangeiros que ao Rio de Janeiro foram para
assistir e competir. Até a expressão “Olímpiada a la Brasil” perdeu o significado irônico dos dirigentes do Comitê
Internacional. Prevaleceu o sentido da vitória pela superação.
Os pessimistas estavam alarmados antes e ficaram eufóricos depois. Previsão pessimista é uma aposta
certa. Se acontecer o pior, eles terão acertado; se nada de mau resultar, alegam que foram corrigidos os erros
apontados. Os pessimistas vencem sempre.
A preparação para organizar os jogos mostrou superação ao dissuadir terroristas em busca de holofotes.
A investigação policial esclareceu de imediato uma falsa comunicação de crime. O povo brasileiro se superou
naquilo em que já é conhecido: simpático e hospitaleiro.
O espírito de superação também estava com os atletas. Ser um atleta de ponta requer disciplina para treinar. É a disciplina que produz o espírito de superação. Foi a disciplina com foco na superação das dificuldades da
vida que levou o baiano Isaquias Queiroz a surgir para o mundo com três medalhas em uma única Olimpíada.
Isaquias tinha tudo para ingressar nas estatísticas da ciência mais vulgar de que o homem é produto do meio.
Foi criado, após a morte do pai, no interior da Bahia, somente pela mãe, junto com nove irmãos. Se
destino existe, o de Isaquias está na cidade de nascimento. Natural de Ubaitaba, no sul da Bahia, que em tupi
significa Cidade da Canoa de Rio, Isaquias foi o primeiro brasileiro da histórica a conquistar três medalhas em
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uma única Olimpíada. Conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze, justamente na modalidade de
canoagem, que aprendeu na sua cidade.
Ainda que a predestinação tenha conspirado a favor pelo local de nascimento, nada teria sido alcançado sem a determinação pessoal. Foi a determinação dele de conquistar mais resultados que o levou à glória,
superação que não é comum, porque é um baiano do interior, onde a burocracia do Estado não é eficaz. Conquistou as medalhas graças ao seu espírito determinado.
Nestes Jogos Olímpicos, a Bahia deu outro campeão ao Brasil. Agora foi a medalha de ouro de Robson
Conceição no boxe. Baiano de Salvador, Robson é também mostra de como a estrutura familiar e o espírito
determinado levam ao sucesso. Também não recebeu nada facilmente. Trabalhava na infância ajudando a avó,
a mesma história de muitos outros que não tiveram a ânsia de vencer.
O baiano Robson agarrou a oportunidade que lhe apareceu ao ser apresentado ao boxe. Tinha talento
como os outros, mas o que o projetou para o ouro foi a fibra para vencer. Lutou no ringe e na vida para superar o destino. Venceu duplamente.
Hoje o boxe brasileiro tem o primeiro medalhista dourado. Ele ainda terá outros adversários no esporte
a enfrentar. Mas o espírito desse baiano não é de desistir; é de superação.
As conquistas daqueles filhos da Bahia servem como símbolo do Brasil que queremos. E o que queremos não cai do céu. Vem da dedicação ao trabalho, trabalho e fibra, tal como eles nos mostraram ser possível.
Que o exemplo deles nos inspire.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (Bloco/PP–PI. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Lei Maria da Penha completa 10 anos de vida neste mês de agosto. É, sem dúvida, um
grande marco na luta pelos direitos femininos, uma legislação avançada que surgiu para combater, de forma
rigorosa, a violência doméstica.
Após uma década de vigência, a Lei proporcionou conquistas às mulheres, mas ainda enfrenta desafios.
As mulheres quebraram o silêncio e passaram a denunciar os seus agressores. A sociedade começou a olhar
para o tema e também a perceber, aos poucos, que em briga de marido e mulher se pode colocar, sim, a colher.
Homens foram punidos, mas o Brasil ainda registra um dos mais altos índices de violência contra a mulher do mundo. Segundo as estatísticas, uma mulher é morta a cada 2 horas no País.
Para Maria da Penha, a cearense corajosa que deu nome a essa inovadora legislação, o importante agora é centrar esforços na real aplicação da Lei. “Qualquer lei, estando só no papel, é uma lei ineficaz, ou seja, não
funciona. O que a Lei Maria da Penha precisa é ser devidamente implementada. Os seus equipamentos (Centros de
Referência, Delegacia da Mulher, Juizado da Mulher, Casa–Abrigo) devem ser criados e estruturados, e os profissionais que trabalham nesses locais devem ser constantemente capacitados, para que a mulher, em situação de violência, seja prontamente atendida e amparada pelo Estado.” – disse ela ao Portal UOL, que fez uma reportagem
especial sobre os 10 anos da legislação.
Especialistas sugerem algumas mudanças para fortalecer a Lei, entre elas, um dispositivo para punir os
agressores que descumprirem as medidas de proteção às vítimas. Outra modificação que vem sendo discutida é deixar claro, na legislação, que as medidas protetivas são autônomas, ou seja, elas não dependem de
inquérito, de investigação criminal ou de processo para serem aplicadas. Isso facilitaria o combate à violência
e à impunidade.
De janeiro a março de 2016, o Disque 180 recebeu mais de 38 mil denúncias de violência contra a mulher
no Brasil. Mais de 70% dos casos registrados em 2015 foram cometidos por companheiros, ex–companheiros,
namorados, parceiros, amantes ou cônjuges. Aproximadamente 46% dos casos foram de violência física, e 25%,
de violência psicológica.
Os estudiosos defendem que, além de avançar na implementação da Lei e no fortalecimento da rede de
proteção às vítimas, é fundamental colocar em prática ações capazes de promover profundas mudanças culturais.
Nesse sentido, é essencial focar na discussão sobre a igualdade dos direitos entre homens e mulheres,
combatendo a cultura do machismo e do estupro, infelizmente, ainda tão presentes na sociedade brasileira.
É preciso, Sr. Presidente, que a população se mobilize mais na luta contra toda forma de violência e em
favor de valores como o respeito, a tolerância, a paz e a equidade de gênero.
Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. JOÃO (PR–RJ. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito o ensejo para apresentar graves denúncias contra o Sr. Sandro Matos, atual Prefeito de São
João de Meriti, Município do Estado do Rio de Janeiro, por indícios de prática de improbidade administrativa.
O gestor em questão, através da sua Secretária de Controle Interno, homologou o Edital de Concorrência Pública nº 009, de 2016, em favor da empresa Verde Gestão de Serviços e Resíduos Ltda. no valor de
R$1.730.672.166,59 (um bilhão, setecentos e trinta milhões, seiscentos e setenta e dois mil, cento e sessenta e
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seis reais e cinquenta e nove centavos), pelo prazo de 30 (trinta) anos, faltando menos de 6 meses para o termino do seu mandato.
O objetivo desse gasto astronômico era a qualidade do serviço de limpeza pública no Município de São
João de Meriti. Entretanto, as evidências apontam em sentido contrário.
Denúncias recorrentes feitas por servidores e pela imprensa trazem à luz farto material comprobatório
de irregularidades. Conforme noticiado pelo jornal Extra no dia 29 de julho de 2016 e pelo jornal O Povo no
dia 30 de julho de 2016:
(...) o prefeito Sandro Matos fecha contrato bilionário com empresa de lixo por 30 anos. No final de sua
gestão, ele homologou a licitação no valor de R$1.7 bilhão para a concessão dos serviços de limpeza
urbana e manuseio de resíduos sólidos, enquanto isso, povo de Meriti sofre com a coleta irregular e lixo
espalhado.
É fácil comprovar os desmandos do Prefeito. Tomo como exemplo o crime ambiental contra a população
da localidade de Venda Velha, no Município. O lixão lá localizado é um ponto de descarte adotado pela Prefeitura
sem nenhum critério técnico–sanitário, pois não dispõe da infraestrutura mínima para receber lixo. Por estar a
céu aberto, ele contamina o solo e o subsolo com chorume e material pesado, como plásticos e demais resíduos.
A ampliar tal absurdo, o lixão se encontra ao lado de um conjunto residencial humilde, do Programa
Minha Casa, Minha Vida, tornando real a transmissão de doenças pela contaminação direta e sendo ambiente
propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor de diversas doenças que o Brasil combate.
Providências imediatas precisam ser tomadas pelos órgãos competentes, considerando a urgência que
o caso requer. Um lixão nas condições já citadas resulta em amplo leque de prejuízos humanos e recursais ao
Município, decorrentes da contaminação do meio ambiente e da propagação de doenças.
A conduta ilícita do Prefeito é exposta ante as evidências que surgem. Conforme consta na Receita Federal do
Brasil, a referida empresa está estabelecida na Rua São João Batista, nº 644, Centro, São João de Meriti, Rio de Janeiro,
CEP 25515–520, e tem como sócios–proprietários os Srs. José Luiz Araújo Pinheiro e Marcelo Nascimento Andrade.
Entretanto, no endereço em tela consta estabelecida uma empresa de segurança privada, que não possui
qualquer vínculo como a empresa Verde Gestão de Serviços e Resíduos Ltda., que tem como atividade principal a limpeza de prédios urbanos e a domicílio. Causa enorme estranheza a empresa Verde Gestão de Serviços
e Resíduos Ltda. não estar estabelecida no local registrado junto ao Ministério da Fazenda.
A atividade principal da empresa Verde Gestão de Serviços e Resíduos Ltda. é limpeza de prédios, não
recolhimento de lixo urbano, ficando claro que há violação do disposto no art. 36 da Lei nº 8.666, de 1993.
Esse desmando está com os dias contados. Vejo–me impelido, por força da cidadania, do compromisso
com a verdade e do amor a São João de Meriti, a apresentar denúncia ao Ministério Público Federal, para que
esses fatos sejam apurados e os responsáveis sejam punidos exemplarmente.
Muito obrigado.
VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
Lembro que haverá sessão do Congresso Nacional amanhã, terça–feira, dia 23 de agosto, às 11 horas, no
plenário da Câmara dos Deputados, com Ordem do Dia já divulgada.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Total de Parlamentares: 48
AMAPÁ
Vinicius Gurgel PR
Total de AMAPÁ 1
PARÁ
Simone Morgado PMDB PmdbPen
Total de PARÁ 1
RONDÔNIA
Mariana Carvalho PSDB
Total de RONDÔNIA 1
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Alberto Filho PMDB PmdbPen
Eliziane Gama PPS
Waldir Maranhão PP PpPtbPsc
Total de MARANHÃO 3
CEARÁ
Odorico Monteiro PROS
Total de CEARÁ 1
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Júlio Cesar PSD
Maia Filho PP PpPtbPsc
Silas Freire PR
Total de PIAUÍ 4
PARAÍBA
Aguinaldo Ribeiro PP PpPtbPsc
André Amaral PMDB PmdbPen
Total de PARAÍBA 2
ALAGOAS
Arthur Lira PP PpPtbPsc
Givaldo Carimbão PHS
Marx Beltrão PMDB PmdbPen
Total de ALAGOAS 3
SERGIPE
Andre Moura PSC PpPtbPsc
Total de SERGIPE 1
BAHIA
Lucio Vieira Lima PMDB PmdbPen
Pastor Luciano Braga PMB
Paulo Magalhães PSD
Sérgio Brito PSD
Uldurico Junior PV
Waldenor Pereira PT
Total de BAHIA 6
MINAS GERAIS
Brunny PR
Diego Andrade PSD
Leonardo Monteiro PT
Marcus Pestana PSDB
Margarida Salomão PT
Saraiva Felipe PMDB PmdbPen
Total de MINAS GERAIS 6
RIO DE JANEIRO
Chico D Angelo PT
Hugo Leal PSB
Marcos Soares DEM
Total de RIO DE JANEIRO 3
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SÃO PAULO
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Mentor PT
Vitor Lippi PSDB
Total de SÃO PAULO 3
GOIÁS
Alexandre Baldy PTN PtnPtdoBPsl
Jovair Arantes PTB PpPtbPsc
Magda Mofatto PR
Sandes Júnior PP PpPtbPsc
Total de GOIÁS 4
MATO GROSSO DO SUL
Elizeu Dionizio PSDB
Total de MATO GROSSO DO SUL 1
PARANÁ
Christiane de Souza Yared PR
Edmar Arruda PSD
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Nishimori PR
Osmar Serraglio PMDB PmdbPen
Total de PARANÁ 5
SANTA CATARINA
Angela Albino PCdoB
Jorginho Mello PR
Total de SANTA CATARINA 2
RIO GRANDE DO SUL
Nelson Marchezan Junior PSDB
Total de RIO GRANDE DO SUL 1
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Total de Parlamentares: 84
AMAPÁ
Marcos Reategui PSD
Roberto Góes PDT
Total de AMAPÁ 2
PARÁ
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPen
Francisco Chapadinha PTN PtnPtdoBPsl
José Priante PMDB PmdbPen
Nilson Pinto PSDB
Wladimir Costa Solidaried
Total de PARÁ 6
AMAZONAS
Hissa Abrahão PDT
Silas Câmara PRB
Total de AMAZONAS 2
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RONDÔNIA
Nilton Capixaba PTB PpPtbPsc
Total de RONDÔNIA 1
ACRE
César Messias PSB
Total de ACRE 1
TOCANTINS
Dulce Miranda PMDB PmdbPen
Irajá Abreu PSD
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Vicentinho Júnior PR
Total de TOCANTINS 4
MARANHÃO
Junior Marreca PEN PmdbPen
Total de MARANHÃO 1
CEARÁ
Arnon Bezerra PTB PpPtbPsc
Domingos Neto PSD
Macedo PP PpPtbPsc
Moses Rodrigues PMDB PmdbPen
Ronaldo Martins PRB
Total de CEARÁ 5
PERNAMBUCO
Adalberto Cavalcanti PTB PpPtbPsc
Betinho Gomes PSDB
Daniel Coelho PSDB
Kaio Maniçoba PMDB PmdbPen
Luciana Santos PCdoB
Silvio Costa PTdoB PtnPtdoBPsl
Total de PERNAMBUCO 6
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Bebeto PSB
Total de BAHIA 2
MINAS GERAIS
Dâmina Pereira PSL PtnPtdoBPsl
Dimas Fabiano PP PpPtbPsc
Gabriel Guimarães PT
Marcelo Álvaro Antônio PR
Misael Varella DEM
Reginaldo Lopes PT
Renzo Braz PP PpPtbPsc
Rodrigo Pacheco PMDB PmdbPen
Total de MINAS GERAIS 8
ESPÍRITO SANTO
Lelo Coimbra PMDB PmdbPen
Max Filho PSDB
Sergio Vidigal PDT
Total de ESPÍRITO SANTO 3
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RIO DE JANEIRO
Alexandre Serfiotis PMDB PmdbPen
Aureo Solidaried
Cristiane Brasil PTB PpPtbPsc
Ezequiel Teixeira PTN PtnPtdoBPsl
Fabiano Horta PT
Jandira Feghali PCdoB
Marcelo Matos PHS
Marquinho Mendes PMDB PmdbPen
Pedro Paulo PMDB PmdbPen
Roberto Sales PRB
Rosangela Gomes PRB
Washington Reis PMDB PmdbPen
Total de RIO DE JANEIRO 12
SÃO PAULO
Alex Manente PPS
Alexandre Leite DEM
Bruna Furlan PSDB
Celso Russomanno PRB
Duarte Nogueira PSDB
Fausto Pinato PP PpPtbPsc
Flavinho PSB
Gilberto Nascimento PSC PpPtbPsc
Guilherme Mussi PP PpPtbPsc
Ivan Valente PSOL
Jefferson Campos PSD
Keiko Ota PSB
Luiza Erundina PSOL
Major Olimpio Solidaried
Marcelo Squassoni PRB
Ricardo Izar PP PpPtbPsc
Total de SÃO PAULO 16
GOIÁS
João Campos PRB
Total de GOIÁS 1
PARANÁ
Enio Verri PT
Fernando Francischini Solidaried
Leandre PV
Takayama PSC PpPtbPsc
Toninho Wandscheer PROS
Total de PARANÁ 5
SANTA CATARINA
Geovania de Sá PSDB
João Rodrigues PSD
Mauro Mariani PMDB PmdbPen
Valdir Colatto PMDB PmdbPen
Total de SANTA CATARINA 4
RIO GRANDE DO SUL
José Otávio Germano PP PpPtbPsc
Luiz Carlos Busato PTB PpPtbPsc
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Maria do Rosário PT
Pepe Vargas PT
Sérgio Moraes PTB PpPtbPsc
Total de RIO GRANDE DO SUL 5
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) – Encerro a sessão, convocando Sessão Deliberativa Extraordinária
para amanhã, terça–feira, dia 23 de agosto, após a sessão do Congresso Nacional, com a seguinte Ordem do
Dia: Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação.
ORDEM DO DIA
URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)
Votação
ITEM ÚNICO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 257-C, DE 2016
(DO PODER EXECUTIVO)
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 257-C, de 2016,
que estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo
ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida Provisória
nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de
2014, e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e dá outras providências; tendo
parecer proferido em Plenário: da Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação deste, na forma do Substitutivo apresentado, e
pela rejeição das Emendas apresentadas; da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação deste, na forma do Substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação, e pela rejeição das Emendas apresentadas; e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e pela
inconstitucionalidade das Emendas apresentadas e, no mérito, pela aprovação deste, na forma
do Substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação, e pela rejeição das Emendas apresentadas (Relator: Dep. Esperidião Amin). EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO
DE Nºs 210 a 311 – tendo parecer proferido em Plenário: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação parcial das Emendas de nºs 211 a 214, 218, 219, 247,
262, 266, 272, 278, 279, 282, 285, 290, 293 e 294, na forma da Subemenda Substitutiva Global
apresentada; e pela rejeição das demais Emendas; da Comissão de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação parcial das Emendas de nºs
211 a 214, 218, 219, 247, 262, 266, 272, 278, 279, 282, 285, 290, 293 e 294, na forma da Subemenda Substitutiva Global apresentada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público; e pela rejeição das demais Emendas; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, no mérito, pela aprovação
parcial das Emendas de nºs 211 a 214, 218, 219, 247, 262, 266, 272, 278, 279, 282, 285, 290, 293
e 294, na forma da Subemenda Substitutiva Global apresentada pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e pela rejeição das demais Emendas (Relator: Dep. Esperidião
Amin). (NT 62 e T 64)
APROVADO O RQU N° 4.879/16, EM 12/07/16.
AVISOS
CONGRESSO NACIONAL
SESSÃO DO CONGRESSO NACIONAL, EM 23/08/2016, ÀS 11 HORAS, no Plenário da Câmara dos
Deputados, destinada à deliberação dos Vetos nºs 13, 15, 16, 22, 24, 25, 28 e 29 de 2016, dos Projetos
de Lei do Congresso Nacional nºs 3, 10, 11, 5, 2 e 8 de 2016, do Projeto de Resolução do Congresso
Nacional nº 3, de 2013, e de outros expedientes.
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS OU RECURSOS
I – Emendas
<Não há proposições em fase de recebimento de Emendas>
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 2638/2007 (Chico Lopes) – Dispõe sobre a criação da Semana Nacional de Combate à Violência Contra a
Mulher e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 24/08/2016
Nº 1549/2011 (Paulo Freire) – Inscreve o nome do Maestro Antônio Carlos Gomes no Livro dos Heróis da Pátria.
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 24/08/2016
Nº 7944/2014 (Alceu Moreira) – Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre
o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica.
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 24/08/2016
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 1160/2015 (Alexandre Valle) – Altera a denominação de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro –
UFRRJ, para Universidade Federal de Seropédica – UFS.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 26/08/2016
1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A UMAS
E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVERGENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE; E/OU INJURIDICIDADE
PROJETO DE LEI
Nº 2141/2011 (Senado Federal – Gerson Camata) – Altera o art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para fixar o valor da contribuição
sindical anual dos agentes e trabalhadores autônomos e dos profissionais liberais e para dispor sobre a
sua atualização.
Apensados: PL 1491/2011 (Laercio Oliveira)
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 1491/2011, apensado.
COM PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE: PL 2141/2011, principal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 24/08/2016
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 06
HORÁRIO: 13h30min
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 269/16 Da Sra. Tereza Cristina – que “requer que seja incluído convidado na Audiência Pública para debater a execução do Programa de Venda de Milho em Balcão da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB”.
REQUERIMENTO Nº 271/16 Do Sr. Evair de Melo – que “requer a realização de Seminário, em conjunto com a
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS, sobre o tema: “Novos métodos para a
exploração do Sistema Agroflorestal Sucessionais: Produção e Recuperação – Nova agenda – Oportunidades
e Desafios””.
REQUERIMENTO Nº 272/16 Da Sra. Tereza Cristina – que “requer realização de audiência pública no âmbito da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) para debater a Portaria
n° 52, de 16 de junho de 2016, do Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento, referente à divulgação
dos resultados do Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC) das culturas agrícolas especificadas”.
REQUERIMENTO Nº 273/16 Do Sr. João Daniel – que “requeiro a Vossa Excelência, com base nos artigos 255 e
256 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização do Audiência Pública para debater “A seca
na região Sul do Estado do Espirito Santo””
REQUERIMENTO Nº 275/16 Do Sr. Alceu Moreira – que “requer a realização de audiência pública, no âmbito
desta Comissão, em data a ser definida, para debater sobre a regulamentação do trabalho de diarista rural e o
projeto de lei 7242/2014”
REQUERIMENTO Nº 276/16 Do Sr. Alceu Moreira – que “requer a realização de encontro desta Comissão no Município de Mampituba/RS, em data a ser definida, para debater sobre o zoneamento para cultura do Maracujá,
na região litorânea do Rio Grande do Sul e Santa Catarina”.
REQUERIMENTO Nº 277/16 Do Sr. Nilson Leitão – que “requer seja realizada reunião de Mesa Redonda no Estado
de Mato Grosso, para a promoção de debates com autoridades competentes acerca da ratificação de registros
imobiliários em faixa de fronteira”.
REQUERIMENTO Nº 278/16 Do Sr. Onyx Lorenzoni – que “solicita realização de Audiência Pública para debater
a situação dos produtores de Vinho Colonial e as medidas para viabilizar a sua produção e comercialização no
contexto produtivo da agricultura familiar”.
REQUERIMENTO Nº 279/16 Do Sr. Onyx Lorenzoni – que “solicita convite a órgãos, entidades e representantes
setoriais para participar de Audiência Pública para debater a situação dos produtores de Vinho Colonial e as
medidas para viabilizar a sua produção e comercialização no contexto produtivo da agricultura familiar”.
REQUERIMENTO Nº 281/16 Dos Srs. Tereza Cristina e Luiz Nishimori – que “requer que seja realizada, no âmbito
dessa Comissão, Audiência Pública para debater o Registro de Defensivos Agrícolas destinados à Exportação”.
REQUERIMENTO Nº 282/16 Do Sr. Jerônimo Goergen – que “requer a realização de Audiência Pública, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, para tratar sobre a crise na suinocultura brasileira”
REQUERIMENTO Nº 283/16 Do Sr. João Daniel – que “requer a realização de Seminário, a ser realizado no Estado de Sergipe, na primeira quinzena de agosto do corrente, para discussão da Portaria Nº 240 de outubro de
2015, do Ministério da Integração Nacional, e de suas consequências na vida dos camponeses e camponesas
ali instalados”.
REQUERIMENTO Nº 284/16 Do Sr. Afonso Hamm – que “requer a realização de encontro durante a 39ª Expointer,
em Esteio, no Rio Grande do Sul, para debater sobre a Lei 13.330/2016 que altera o Decreto–Lei no 2.848, de 7
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de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar, de forma mais gravosa, os crimes de furto e de receptação
de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes”.
REQUERIMENTO Nº 285/16 Do Sr. Sergio Souza – que “requer a realização de Audiência Pública para debater
o Acordão nº. 1.717/2016 do Tribunal de Contas da União sobre o Adicional de Frete da Marinha Mercante e
Fundo da Marinha Mercante elaborado em resposta PFC–39/2015 aprovada por essa Comissão”.
REQUERIMENTO Nº 286/16 Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende – que “requer a inclusão de participante
na reunião de audiência pública aprovada pelo Requerimento 249/2016, com o objetivo de discutir os entraves
na negociação de dívidas e o acesso ao crédito agrícola por parte dos produtores rurais”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.325/07 – da Sra. Rose de Freitas – 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”. (Apensados: PL 3100/2008 e PL 6862/2010)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Exige a autorização do titular para a comercialização do produto da colheita, inclusive plantas inteiras ou suas partes.
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3100/2008 e do PL 6862/2010, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 2.353/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, uniformizando o conceito de pescador artesanal e dá outras providências”. (Apensado: PL 4017/2015)
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4017/2015, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.838/15 – do Sr. Beto Rosado – que “altera o art. 9º da Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013,
que dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, com o objetivo de
prorrogar o prazo para liquidação do crédito rural ofertados pelo poder Executivo com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Nordeste – FNE e do Norte – FNO”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.026/16 – do Sr. Evair de Melo – que “institui a Política Nacional de Incentivo à Produção
de Borracha Natural de Qualidade”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ ABDON.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.578/16 – do Sr. Luiz Couto – que “altera a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, para dispor
sobre a permissão de uso de terrenos da União para a implantação de hortas comunitárias”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.262/16 – do Sr. Sarney Filho – que “altera dispositivos da Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Ajusta as formas de compensação da Reserva Legal para asssegurar a preservação
dos recursos ambientais.
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 4.135/15 – do Sr. Goulart – que “altera os artigos 24 e 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, que “Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências”, para dispor sobre a permissão de uso nos entrepostos
públicos de abastecimento agroalimentar”.
RELATOR: Deputado JOÃO RODRIGUES.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 4.137/15 – do Sr. Afonso Hamm – que “dispõe sobre a Política Nacional da Erva–Mate”.
RELATOR: Deputado DAGOBERTO.
PARECER: pela aprovação.
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 40/11 – do Sr. Abelardo Lupion – que “propõe que a Comissão
de Agricultura – com o auxílio do Tribunal de Contas da União – fiscalize o impacto das medidas tomadas pelo
Governo para o escoamento da produção agropecuária”.
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI.
RELATÓRIO FINAL: pelo encerramento e arquivamento desta PFC, por haver alcançado seus objetivos.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 50/15 – do Sr. Irajá Abreu – que “propõe que a Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR, por intermédio do Banco Central
do Brasil – BACEN, promova a fiscalização dos atos financeiros praticados pelo Banco do Estado da Amazônia
– BASA, referente à remuneração cobrada dos proponentes nos financiamentos a título de taxa de avaliação
das garantias oferecidas no financiamento; taxa de análise dos projetos de financiamento; taxa de análise para
renegociação de financiamentos inadimplentes, comparado ao que preconiza a Resolução nº 4.288, de 22 de
novembro de 2013, do Banco Central do Brasil – BACEN”.
RELATORA: Deputada TEREZA CRISTINA.
RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento.
REUNIÃO
LOCAL: Anexo II, Plenário 06
HORÁRIO: 14h30min
A – Reunião Técnica:
Tema:
Debate sobre a possibilidade de aproveitamento de colostro para fins de alimentação humana.
Convidados:
JOSÉ LUIS VARGAS RAVAGNANI – Diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária – DIPOA/SDA – MAPA; (presença confirmada)
JOSÉ RICARDO ROSENO – Secretário Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário do Ministério
do Desenvolvimento Social e Agrário – MDS; (não virá)
CLAIR TOMÉ KUHN – Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RS; (presença
confirmada)
THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA – Gerente–Geral de Alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– ANVISA ; (presença confirmada)
Dra MARA HELENA SAALFELD – Médica Veterinária da EMATER/RS; (presença confirmada)
MAURO AUGUSTO BURKERT DEL PINO – Reitor da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL ; (não virá) e
THIAGO FRANCISCO RODRIGUES – Assessor Técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA,
representando a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados. (presença confirmada)
Autor do Requerimento nº 224/2016: Deputado Alceu Moreira (PMDB/RS)
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.584/15 – do Sr. Evair de Melo – que “institui a Política Nacional de Incentivo às Agroindústrias”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 13
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 176/16 Do Sr. Vitor Lippi e outros – que “solicita que sejam convidados o Srs. Ministros
Henrique Meirelles, da Fazenda e Dyogo Oliveira, do Planejamento a fim de debater os vetos ao Marco Legal
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de Ciência e Tecnologia, em audiência conjunta entre as Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, e a de Fiscalização Financeira e Controle”.
REQUERIMENTO Nº 177/16 Do Sr. Celso Pansera – que “requer visita técnica de Deputados da Comissão de
Ciência e Tecnologia e Comissão de Educação à Cidade de Quixadá–CE para conhecer o Pólo Educacional de
Computação e Informática”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 272/15 – do Sr. Takayama – que “revoga o §3º e o §4º, do artigo 11, e o
artigo 12, da Portaria n.º 231, de 7 de agosto de 2013, de 8/8/2013 e, revoga, a nota técnica n.º 10.049/2014/
SEI–MC, encaminhado à Anatel pelo Ofício n.º 10.839/2014/SEI–MC, todos do Ministério das Comunicações, e
dá outras providências”.
RELATORA: Deputada TIA ERON.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.676/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “tipifica o ato de fotografar, filmar ou captar
a voz de pessoa, sem autorização ou sem fins lícitos, prevendo qualificadoras para as diversas formas de sua
divulgação e dispõe sobre a garantia de desvinculação do nome, imagem e demais aspectos da personalidade,
publicados na rede mundial de computadores, internet, relativos a fatos que não possuem, ou não possuem
mais, interesse público”. (Apensado: PL 2712/2015)
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2712/2015, apensado.
Vista ao Deputado Sibá Machado, em 11/05/2016.
PROJETO DE LEI Nº 3.442/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “acrescenta o inciso XI ao art. 29 da Lei n° 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, e acrescenta os §§ 1º, 2º e 3º ao mesmo art. 29, para estabelecer como direito do
autor o de tornar indisponível conteúdo de sua propriedade que tenha sido publicado na internet sem sua
autorização prévia e expressa”.
RELATOR: Deputado RONALDO MARTINS.
PARECER: pela rejeição.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRAZO CONSTITUCIONAL
TVR Nº 11/15 – do Poder Executivo – (MSC 341/2015) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 425, de 22 de maio de 2014, que outorga autorização à Associação Beneficente
dos Moradores da Rua Antônio Carneiro da Fonseca e Ruas Circunvizinhas de Araruna – ABMAC para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de
Araruna, Estado da Paraíba”.
RELATOR: Deputado FABIO REIS.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 47/16 – do Poder Executivo – (MSC 586/2015) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 30, de 06 de fevereiro de 2014, que autoriza a Associação Comunitária de Catuti,
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Catuti, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 49/16 – do Poder Executivo – (MSC 586/2015) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 34, de 06 de fevereiro de 2014, que autoriza a Associação Comunitária e Cultural
Rio Doce a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de Aparecida do Rio Doce, Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado IZALCI.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 58/16 – do Poder Executivo – (MSC 586/2015) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 1.358, de 30 de abril de 2015, que autoriza a Associação Comunitária Juriti, a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município
de Acaraú, Estado do Ceará”.
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RELATOR: Deputado AFONSO MOTTA.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 61/16 – do Poder Executivo – (MSC 586/2015) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 1.893, de 11 de maio de 2015, que autoriza a Associação Cultural de Guassussê,
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Orós, Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado MARCOS SOARES.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 63/16 – do Poder Executivo – (MSC 615/2015) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de dezembro de 2015, que renova a concessão outorgada à Televisão Cabugi
LTDA para explorar , pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens, no município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte”.
RELATOR: Deputado LAUDIVIO CARVALHO.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 94/16 – do Poder Executivo – (MSC 218/2016) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 2838, de 30 de julho de 2015, que renova a autorização outorgada à Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural Educativa e Artística de Brumadinho – ACRCEAB para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Brumadinho,
Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado AFONSO MOTTA.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 100/16 – do Poder Executivo – (MSC 218/2016) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 2969, de 30 de julho de 2015, que renova a autorização outorgada à Associação
de Moradores do Bairro Bento Marques – Cohab para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Tarauacá, Estado do Acre”.
RELATOR: Deputado MARCOS SOARES.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 114/16 – do Poder Executivo – (MSC 218/2016) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 3612, de 19 de agosto de 2015, que renova a autorização outorgada à Associação
Comunitária Pró Cidadania e Cultura de Paracuru para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Paracuru, Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado IZALCI.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 121/16 – do Poder Executivo – (MSC 218/2016) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 3635, de 19 de agosto de 2015, que renova a autorização outorgada à Associação
Cultural Amigos de Dores de Campos – ASCAD para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Dores de Campos, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 179/16 – do Poder Executivo – (MSC 232/2016) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 355, de 17 de agosto de 2011, que outorga permissão ao Sistema Norte de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no município de Novo Gama, Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado HÉLIO LEITE.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 185/16 – do Poder Executivo – (MSC 232/2016) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 436, de 17 de outubro de 2012, que outorga permissão à Amazônia Comunicações
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no município de Jaci, Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado VITOR VALIM.
PARECER: pela aprovação.
TVR Nº 192/16 – do Poder Executivo – (MSC 232/2016) – que “submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 508, de 04 de fevereiro de 2016, que outorga permissão à Legal–Cat Catanduva
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Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Santa Adélia , Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado LAUDIVIO CARVALHO.
PARECER: pela aprovação.
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 490/11 – do Senado Federal – Roberto Cavalcanti – (PLS 500/2009) – que “altera a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que “institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências”,
para disciplinar a denominação das entidades autorizadas a executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária”.
(Apensados: PL 4186/1998 (Apensados: PL 1513/1999, PL 2949/2000 (Apensado: PL 2519/2011 (Apensado: PL
6437/2013)), PL 4225/1998 (Apensado: PL 6851/2002), PL 4156/2001, PL 4165/2001 (Apensado: PL 8162/2014),
PL 5669/2001, PL 6464/2002, PL 1550/2003, PL 1665/2003 (Apensado: PL 7046/2006), PL 1594/2003 (Apensado: PL 1632/2015 (Apensado: PL 2790/2015)), PL 2105/2003, PL 2189/2003 (Apensado: PL 2535/2011 (Apensado: PL 5189/2013)), PL 7542/2006, PL 2480/2007 (Apensado: PL 3790/2008), PL 4799/2009, PL 1523/2011, PL
7397/2014, PL 7398/2014 e PL 7584/2014), PL 1944/2011, PL 7729/2014 e PL 1230/2015)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Proíbe o uso da sigla “FM” na denominação das rádios comunitárias.
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 2519/2011, do PL 4225/1998, do PL 1513/1999, do PL
2949/2000, do PL 4156/2001, do PL 4165/2001, do PL 5669/2001, do PL 6464/2002, do PL 1550/2003, do PL
1594/2003, do PL 1665/2003, do PL 2105/2003, do PL 2189/2003, do PL 7542/2006, do PL 2480/2007, do PL
4799/2009, do PL 1523/2011, do PL 7397/2014, do PL 7398/2014, do PL 7584/2014, do PL 6851/2002, do PL
8162/2014, do PL 1632/2015, do PL 7046/2006, do PL 2535/2011, do PL 3790/2008, do PL 4186/1998, do PL
1944/2011, do PL 7729/2014, do PL 1230/2015, do PL 6437/2013, do PL 5189/2013, e do PL 2790/2015, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 1.872/11 – do Senado Federal – Marisa Serrano – (PLS 527/2009) – que “institui o Prêmio
Brasil de Incentivo à Pesquisa e à Aplicação de Conhecimentos e de Tecnologia para o Desenvolvimento Humano (Prêmio Brasil)”.
RELATOR: Deputado PAULÃO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.434/15 – do Senado Federal – Vital do Rêgo – (PLS 141/2013) – que “altera o art. 175 da Lei
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para estabelecer condições e restrições à adoção de Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) como instrumento conciliatório nos casos de infração à legislação e às demais normas aplicáveis às prestadoras de serviços de telecomunicações”.
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 4.851/16 – do Senado Federal – Anibal Diniz – (PLS 432/2014) – que “dispõe sobre a avaliação e o monitoramento das políticas públicas destinadas à ampliação do acesso à internet”.
RELATOR: Deputado JHC.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 76/16 – da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade neste país,
tendo em vista (i) que a Polícia Federal realizou em 2014 a operação batizada de IB2K para desarticular uma
quadrilha suspeita de desviar pela Internet mais de R$ 2 milhões de correntistas de vários bancos, quadrilha esta
que usava parte do dinheiro desviado para comprar armas e drogas; (ii) o último relatório da Central Nacional
de Denúncias de Crimes Cibernéticos que aponta um crescimento, entre 2013 e 2014, de 192,93% nas denúncias envolvendo páginas na Internet suspeitas de tráfico de pessoas, e (iii) os gastos de US$ 15,3 bilhõe – que
“propõe que a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, fiscalize, com auxílio do Tribunal
de Contas da União – TCU, as ações de acompanhamento e controle da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel acerca da correta implementação e utilização dos cadastros de usuários de telefones pré–pagos”.
RELATOR: Deputado JHC.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação.
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PROJETO DE LEI Nº 1.337/03 – do Sr. Wladimir Costa – que “acrescenta parágrafo único ao art. 7º da Lei nº 6.615,
de 16 de dezembro de 1978, que “Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Radialista e dá outras providências”, a fim de proibir a concessão de registro provisório”. (Apensado: PL 5046/2013)
RELATOR: Deputado SANDRO ALEX.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 5046/2013, apensado, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda
1/2011 da CCTCI.
O Deputado Francisco Floriano apresentou voto em separado em 02/08/2016.
PROJETO DE LEI Nº 1.878/03 – do Sr. Edson Duarte – que “autoriza as emissoras educativas estatais a transmitirem, sem custos, eventos esportivos de interesse nacional”. (Apensado: PL 825/2007)
RELATOR: Deputado VITOR VALIM.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 825/2007, apensado, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda
1/2011 da CCTCI.
PROJETO DE LEI Nº 3.684/04 – do Sr. Carlos Eduardo Cadoca – que “dispõe sobre medidas creditícias de incentivo às empresas de desenvolvimento de programas de computador livres” (Apensado: PL 2469/2007)
RELATOR: Deputado SANDRO ALEX.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 2469/2007, apensado.
Vista à Deputada Margarida Salomão, em 23/04/2014.
Os Deputados Luciana Santos e Jorge Bittar apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 465/11 – do Sr. Roberto Britto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do serviço móvel em chamadas roaming ao longo de estradas federais”.
RELATOR: Deputado VITOR LIPPI.
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Antonio Imbassahy e Rogério Peninha Mendonça, em 08/08/2012.
O Deputado Rogério Peninha Mendonça apresentou voto em separado em 21/08/2012.
PROJETO DE LEI Nº 702/11 – do Sr. Marcelo Matos – que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, restringindo a veiculação de propaganda de produtos infantis”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: No período das sete (7) às vinte e duas (22) horas.
RELATOR: Deputado SANDRO ALEX.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.080/11 – do Sr. Wilson Filho – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações, pelas emissoras de rádio e de televisão, de material educativo sobre o combate ao uso de drogas ilícitas”.
RELATOR: Deputado MARCELO AGUIAR.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição das emendas de nºs 1/12, 2/12 e 3/12, apresentadas ao projeto.
PROJETO DE LEI Nº 4.108/12 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “dispõe sobre as linhas de telefonia móvel pessoal”.
RELATOR: Deputado ELIZEU DIONIZIO.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.128/13 – do Sr. Dimas Fabiano – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, determinando que as ligações telefônicas locais e interurbanas sejam cobradas por chamada”.
RELATOR: Deputado HÉLIO LEITE.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.596/13 – do Sr. Major Fábio – que “proíbe o uso de aplicativos e redes sociais na internet
para alertar motoristas sobre a ocorrência de blitz de trânsito”. (Apensado: PL 5806/2013)
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 5806/2013, apensado, com substitutivo.
A Deputada Margarida Salomão apresentou voto em separado em 14/06/2016.
PROJETO DE LEI Nº 5.895/13 – do Sr. Ronaldo Nogueira – que “dispõe sobre separação dos serviços de telefonia
e de provisão de acesso a infraestrutura de telecomunicações”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.472, de 1997.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE VALLE.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 292/15 – do Sr. Valmir Assunção – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as prestadoras
do serviço de telefonia expandirem a cobertura do serviço para todos os distritos dos municípios abrangidos
em sua área de outorga”. (Apensados: PL 378/2015 (Apensados: PL 1549/2015 e PL 3250/2015) e PL 991/2015)
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 378/2015, do PL 991/2015, do PL 1549/2015, e do PL 3250/2015, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 297/15 – do Sr. João Fernando Coutinho – que “dá nova redação aos dispositivos da Lei nº
8.010, de 29 de março de 1990 que dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece a criação, pelo CNPq, de um cadastro nacional de pesquisadores que teriam liberação imediata de mercadorias destinadas à pesquisa científica e tecnológica.
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela aprovação deste e do Substitutivo da CSSF, com Subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 560/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “dispõe sobre critério para a concessão de bolsas
pelas agências federais de fomento à pesquisa”.
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Silas Câmara apresentou voto em separado em 01/06/2016.
PROJETO DE LEI Nº 613/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para obrigar as operadoras de telefonia a proceder à religação de chamadas perdidas a central de atendimento do serviço”.
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela aprovação deste nos termos do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor.
Vista ao Deputado Wladimir Costa, em 18/05/2016.
PROJETO DE LEI Nº 750/15 – do Sr. Rogério Peninha Mendonça – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, obrigando as concessionárias de telefonia a instalar pontos de acesso sem fio à Internet em todos os
equipamentos de telefonia públicos”.
RELATOR: Deputado BILAC PINTO.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Sóstenes Cavalcante, em 13/07/2016.
PROJETO DE LEI Nº 1.792/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei nº 12.485, de 12 de setembro
de 2011, reduzindo a zero a alíquota do Imposto de Importação na aquisição de equipamentos destinados a
produzir conteúdos audiovisuais para canais de TV por assinatura de abrangência estadual”.
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Paulo Henrique Lustosa, em 16/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 1.984/15 – do Sr. Alex Manente – que “torna obrigatória, na transmissão de evento esportivo ou
cultural, a disponibilização de tempo no rádio e televisão para divulgação institucional da Cidade sede do evento”
RELATOR: Deputado SANDRO ALEX.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 2.107/15 – do Sr. Moses Rodrigues – que “altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para
estabelecer a veiculação obrigatória de campanhas antidrogas nos meios de comunicação, e a Lei nº 7.560,
de 19 de dezembro de 1986, para destinar recursos para este fim, e dá outras providências”. (Apensados: PL
2185/2015 e PL 3604/2015)
RELATOR: Deputado VITOR LIPPI.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2185/2015, apensado, e pela aprovação do PL 3604/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 2.390/15 – do Sr. Pastor Franklin – que “altera a Lei nº 8.069, de 12 de julho de 1990, criando
o Cadastro Nacional de Acesso à Internet, com a finalidade de proibir o acesso de crianças e adolescentes a sítios eletrônicos com conteúdo inadequado”. (Apensados: PL 3597/2015, PL 5016/2016 e PL 5096/2016)
RELATOR: Deputado MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3597/2015, do PL 5016/2016, e do PL 5096/2016, apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.490/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “modifica as Leis nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, e nº 5.070, de 7 de julho de 1966, instituindo medidas de estímulo às operadoras de telefonia móvel
de pequeno e médio porte”.
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
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PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado William Woo, em 25/11/2015.
PROJETO DE LEI Nº 2.611/15 – do Sr. Marcos Soares – que “altera a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, para
inserir a possibilidade de adaptação das outorgas do Serviço de TV por Assinatura – TVA, criado pelo Decreto nº
95.744, de 23 de fevereiro de 1988, para serviços de radiodifusão de sons e imagens”. (Apensado: PL 3490/2015)
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 3490/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 2.730/15 – da Sra. Luciana Santos – que “dispõe sobre a reserva de canais para a União no
SBTVD–T – Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre”.
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.868/15 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de pregão
eletrônico para a comercialização dos direitos de transmissão dos jogos das seleções brasileiras de qualquer
modalidade esportiva”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.615, de 1998.
RELATOR: Deputado SANDRO ALEX.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.237/15 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “altera o Marco Civil da Internet, Lei no 12.965,
de 23 de abril de 2014, dispondo sobre a guarda dos registros de conexão à internet de sistema autônomo”.
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição da Emenda 1/2015 da CCTCI.
Vista ao Deputado Sibá Machado, em 11/05/2016.
PROJETO DE LEI Nº 3.763/15 – do Sr. André Abdon – que “dispõe sobre o uso de software aplicativos em território nacional”
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 4.091/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “esta Lei modifica a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, assegurando ao consumidor a
proteção quanto a entrega de equipamentos a Prestadora de Serviço TV a cabo, evitando os aborrecimentos
provocados pela prestadora que liga querendo o aparelho de volta e não toma as providências para buscar”.
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO.
PARECER: pela aprovação.
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.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4554/2016, e do PL 4556/2016, apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 4.713/16 – do Sr. Felipe Maia – que “altera a redação da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras previdências”, para determinar que
o acesso ao demonstrativo a que se refere o art.116 se dará por meio da rede bancária”.
RELATOR: Deputado MARCELO AGUIAR.
PARECER: pela aprovação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 01
HORÁRIO: 09h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 127/16 Do Sr. Marcos Rogério – (REQ 63/2015) – que “requer adendo ao Requerimento nº
63/2015, que aprovou a realização de Audiência Pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição
nº 262/2008”.
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B – Redações Finais:
PROJETO DE LEI Nº 965/15 – do Sr. Jorginho Mello – que “denomina “Viaduto Arivaldo Angelo Pancera” o viaduto transversal localizado à BR–282 no Município de Catanduvas, que liga os Bairros Centro–Oeste e Sayonara
ao Centro da Cidade de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 6.707/06 – do Senado Federal – Marcelo Crivella – (PLS 420/2003) – que “altera o art. 15 da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que “Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos Agentes Públicos nos Casos de
Enriquecimento Ilícito no Exercício de Mandato, Cargo, Emprego ou Função na Administração Pública Direta,
Indireta ou Fundacional e dá outras providências”, estabelecendo prazo e sanção em virtude da comunicação
de instauração de processo administrativo, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 220/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional –
(MSC 173/2015) – que “aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural 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”.
RELATOR: Deputado VITOR VALIM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Discutiram a Matéria: Dep. Esperidião Amin (PP–SC) e Dep. Arthur Oliveira Maia (PPS–BA). Retirado de pauta,
de ofício, por acordo, em 17/05/2016.
PROJETO DE LEI Nº 5.273/16 – do Poder Executivo – que “cria a Universidade Federal do Rondonópolis, por
desmembramento de campus da Universidade Federal de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 165/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC
170/2015) – que “aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Democrática da Etiópia, assinado em Adis Abeba, em 23 de abril de 2012”.
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 187/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional –
(MSC 196/2015) – que “aprova o texto da Convenção Relativa à Citação, Intimação e Notificação no Estrangeiro
de Documentos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial, assinada em Haia, em 15 de novembro
de 1965”.
RELATOR: Deputado CAPITÃO AUGUSTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 251/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC
163/2015) – que “aprova, nas condições que especifica, o texto da Convenção sobre a Cobrança Internacional
de Alimentos para Crianças e Outros Membros da Família, bem como o do Protocolo sobre a Lei Aplicável às
Obrigações de Prestar Alimentos, concluídos na Haia, em 23 de novembro de 2007”.
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 262/15 – da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. –
(MSC 172/2015) – que “aprova o texto do Acordo sobre o Aquífero Guarani, firmado em San Juan, República
Argentina, em 2 de agosto de 2010”.
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 297/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional –
(MSC 249/2015) – que “aprova o texto da Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Federação Russa para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre a Renda, assinada em Brasília, em 22 de novembro de 2004”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 298/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional –
(MSC 357/2014) – que “aprova o texto do Tratado sobre Comércio de Armas, assinado pelo Brasil, no âmbito
da Organização das Nações Unidas, em Nova York, em 3 de junho de 2013”.
RELATOR: Deputado BRUNO COVAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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”.
RELATOR: Deputado MAIA FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 1.746/11 – da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 168/2009) – que “altera dispositivos do Decreto–lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece a exclusividade de punição do autor de crime de coação irresistível tanto no âmbito público como privado; aplica a pena de prestação de serviço à comunidade a toda e qualquer
condenação à privação de liberdade; fixa pena de detenção e multa para o réu primário no crime de furto de
pequeno valor; revoga a multa substitutiva do artigo 60.
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 151/16 – do Sr. Rodrigo Pacheco – que “atribui ao Presidente, quanto às proposições, o ato de impugnação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na Medida
Provisória”.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446/14 – do Sr. Julio Lopes – que “dá nova redação do inciso XXI,
do Art. 22 da Contituição Federal”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Permite à União legislar sobre normas gerais de índices de segurança pública.
RELATORA: Deputada CRISTIANE BRASIL.
PARECER: pela admissibilidade.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Marcos Rogério, em 02/08/2016.
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado, em 09/08/2016.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 100/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “acrescenta o inciso
IX ao art. 200 da Constituição Federal”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Disponibiliza às gestantes, equipe multiprofissional composta pelo menos por Pediatra, Ginecologista, Obstetra, Enfermeiros e Psicólogo, para atenção integral durante o período do pré–natal,
parto e o pós–parto, no âmbito do SUS.
RELATORA: Deputada CRISTIANE BRASIL.
PARECER: pela admissibilidade.
Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Marcos Rogério, em 02/08/2016.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 199/16 – do Senado Federal – Romero Jucá – (PEC 3/2016)
– que “altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para prever a inclusão,
em quadro em extinção da administração pública federal, de servidor público, de integrante da carreira de policial, civil ou militar, e de pessoa que haja mantido relação ou vínculo funcional, empregatício,
estatutário ou de trabalho com a administração pública dos ex–Territórios ou dos Estados do Amapá
ou de Roraima, inclusive suas prefeituras, na fase de instalação dessas unidades federadas, e dá outras
providências”.
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela admissibilidade.
Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Wadih Damous, em 07/06/2016.
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SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 816/03 – que “altera a Lei nº 9.425, de 24 de dezembro de 1996, que “dispõe sobre a concessão de pensão especial às vítimas do acidente nuclear ocorrido
em Goiânia, estado de Goiás””.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Inclui entre os beneficiários de pensão especial, por contaminação do Césio 137, em
Goiânia, os membros das Forças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que estavam em pleno
exercício de suas atividades.
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo do Senado Federal.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 1.691/07 – que “dispõe sobre a contagem
do prazo prescricional na hipótese de protesto extrajudicial”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 10.406, de 2002.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei 1.691 de 2007.
PROJETO DE LEI Nº 1.591/03 – do Sr. Confúcio Moura – que “acrescenta inciso V, ao § 1º, do art. 89, da Lei nº 9.099,
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais”. (Apensados: PL 2381/2003 e PL 3640/2004)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Possibilita a suspensão do processo ou a suspensão da pena mediante o pagamento
de pena pecuniária que deverá ser paga em dinheiro e destinada ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
RELATOR: Deputado ALTINEU CÔRTES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL
2381/2003 e do PL 3640/2004, apensados, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.191/08 – do Sr. Duarte Nogueira – que “altera o art. 61 do Decreto–Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, Código Penal”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Agrava a pena em casos de crimes cometidos fora da área urbana.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 238/11 – do Sr. Sandes Júnior – que “dispõe sobre a reserva na divulgação das anotações
de prontuários de pessoas indiciadas ou processadas, nas hipóteses que menciona”.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Esperidião Amin, pelo Deputado Delegado Edson Moreira.
Vista conjunta aos Deputados Betinho Gomes, Delegado Edson Moreira, Delegado Waldir, Elmar Nascimento, Fábio Sousa, Marcos Rogério, Rodrigo Pacheco, Valmir Prascidelli, Valtenir Pereira e Wadih
Damous, em 15/06/2016.
O Deputado Delegado Waldir apresentou voto em separado, em 05/07/2016.
PROJETO DE LEI Nº 2.849/11 – do Sr. Duarte Nogueira – que “altera o Decreto–Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, para tipificar como infração penal a omissão no dever de prestar contas da aplicação
dos valores recebidos com base em convênio, contrato ou instrumento congênere, bem como o retardamento
ou a omissão na sua análise por parte do funcionário público responsável”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
O Deputado Wadih Damous apresentou voto em separado, em 08/06/2016.
PROJETO DE LEI Nº 5.675/13 – do Sr. Aureo – que “altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define
os crimes contra a ordem tributária, para reduzir a pena prevista nos crimes descritos no art. 7º, e suprimir a
modalidade culposa”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Delegado Edson Moreira, Delegado Waldir, Luiz
Couto, Marcos Rogério, Patrus Ananias, Paulo Maluf e Rodrigo Pacheco, em 15/06/2016.
O Deputado Delegado Waldir apresentou voto em separado, em 05/07/2016.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
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PROJETO DE LEI Nº 5.964/01 – do Sr. Custódio Mattos – que “dispõe sobre a cobertura, pelo Sistema Único de
Saúde, dos custos operacionais dos serviços hospitalares decorrentes de assunção de obrigação imposta pelo
Poder Judiciário à rede privada e dá outras providências”. (Apensado: PL 7190/2002 (Apensado: PL 4166/2004))
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família e
do PL 4166/2004, apensado, e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL 7190/2002,
apensado.
PROJETO DE LEI Nº 3.775/97 – do Senado Federal – Julio Campos – (PLS 173/1996) – que “altera a Lei nº 1.579,
de 18 de março de 1952, que “dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito””.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Cabe ao Presidente da CPI, solicitar, em qualquer fase da investigação, ao juízo criminal competente, medida cautelar necessária, quando se verificar a existência de indícios da proveniência ilícita
de bens; dispondo que a CPI encaminhará relatório circunstanciado, com suas conclusões, ao Ministério Público
ou Advocacia–Geral da União, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 345/03 – do Senado Federal – José Eduardo Dutra – (PLS 250/2000) – que “regulamenta o
§ 7º do art. 37 da Constituição Federal, para estabelecer os requisitos e as restrições aos ocupantes dos cargos
públicos que especifica, considerados facilitadores de acesso a informações privilegiadas no âmbito da Administração Pública Federal”. (Apensados: PL 3736/2000 (Apensados: PL 4456/2001 e PL 465/2003) e PL 2585/2003)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Fixa um período de impedimento ou quarentena de 6 (seis) meses para o ex–titular.
Regulamentando a Constituição Federal de 1988.
RELATOR: Deputado BRUNO COVAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do PL 4456/2001, do PL 465/2003,
do PL 3736/2000, e do PL 2585/2003, apensados, na forma do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
PROJETO DE LEI Nº 7.278/10 – do Senado Federal – Eduardo Azeredo – (PLS 23/2010) – que “denomina “Avenida de Integração Prefeito Olavo de Matos” o trecho da BR–259 que liga os Municípios de Curvelo e Inimutaba,
no Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 2.713/11 – do Senado Federal – José Sarney – (PLS 191/2006) – que “altera a Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, as Leis nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nº 8.894, de 21 de
junho de 1994, e a Medida Provisória nº 2.158–35, de 24 de agosto de 2001, para conceder isenções tributárias
à Academia Brasileira de Letras, à Associação Brasileira de Imprensa e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; cancela os débitos fiscais dessas instituições; e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON.
PARECER: pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas de redação.
Vista ao Deputado Marcos Rogério, em 30/10/2013.
PROJETO DE LEI Nº 7.705/14 – do Senado Federal – Blairo Maggi – (PLS 466/2013) – que “acrescenta art. 14–A
à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
permitir que a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ocorra por meio eletrônico”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Alceu Moreira, pelo Deputado Valtenir Pereira. Vista ao Deputado Luiz
Couto, em 11/05/2016.
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado, em 24/05/2016.
PROJETO DE LEI Nº 8.196/14 – do Senado Federal – José Agripino – (PLS 348/2013) – que “institui o Dia Nacional do Patrono da Construção Civil e dos Profissionais da Engenharia Civil”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE LEI Nº 4.653/12 – do Sr. João Arruda – que “dispõe sobre a anistia de multas eleitorais aplicadas
pela Justiça Eleitoral nos pleitos de 2008 a 2012”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PARECER: Parecer do Relator Substituto, Dep. Marcos Rogério (DEM–RO), que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado, em 21/08/2013, pelo Relator anteriormente designado, Deputado Arthur Oliveira Maia, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Eliseu Padilha, Fabio Trad, Luiz Couto e Vieira da
Cunha, em 27/08/2013.
Designado Relator Substituto, Deputado Marcos Rogério, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado, em
21/08/2013, pelo Relator anteriormente designado, Deputado Arthur Oliveira Maia, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. Discutiu a Matéria o Dep. Rubens
Pereira Júnior (PCdoB–MA). Suspensa a Discussão em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara
dos Deputados. Assegurada a inscrição para Discussão do Deputado Bruno Covas, em 21/06/2016.
Os Deputados Vieira da Cunha, Fabio Trad e Eliseu Padilha apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 3.249/00 – do Sr. Dr. Hélio – que “obriga aos médicos e instituições credenciadas pelo Sistema
Único de Saúde a prescreverem medicamentos com sua denominação genérica”. (Apensados: PL 3333/2000,
PL 3385/2000 e PL 4104/2001)
RELATOR: Deputado JUSCELINO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do PL 3333/2000, do PL 3385/2000 e
do PL 4104/2001, apensados, bem como do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, na forma
de Subemenda Substitutiva que saneia a inconstitucionalidade dos arts. 1º a 3º do PL nº 3249/2000 e do art.
2º do PL nº 3333/2000, apensado, a injuridicidade do parágrafo único do art. 1º do Substitutivo e a má técnica
legislativa de todas as proposições.
PROJETO DE LEI Nº 3.456/04 – do Sr. Giacobo – que “acrescenta parágrafos ao art. 18 da Lei nº 6.729, de 1º de
dezembro de 1979, com a redação que lhe deu a Lei nº 8.132, de 1990, que “Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre””.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estebelece prazo para realização de convenções econômicas dos produtores e distribuidores de veículos automotores, facultando às partes que a deliberação do conteúdo da convenção seja
feita através do procedimento da arbitragem.
RELATOR: Deputado JUSCELINO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com Substitutivo, e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da Emenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, Jerônimo Goergen, Luiz Couto e Rodrigo Pacheco, em 24/11/2015.
Os Deputados Roberto Magalhães, Regis de Oliveira, Arnaldo Faria de Sá e Valtenir Pereira apresentaram votos
em separado.
PROJETO DE LEI Nº 1.159/07 – do Sr. Antonio Bulhões – que “altera a redação do art. 1.815 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, que insitui o Código Civil”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Confere legitimidade ao Ministério Público para promover ação visando à declaração de indignidade de herdeiro ou legatário.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.029/08 – do Sr. Carlos Bezerra – que “proíbe impedimentos e restrições a profissionais liberais estrangeiros, atuando legalmente no País”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 6.815, de 1980. Revoga dispositivo que veda ao estrangeiro participar
da administração ou representação de sindicato ou associação profissional, bem como de entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
Substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

206 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

Leitura do Parecer do Relator, Deputado Alceu Moreira, pelo Deputado Valtenir Pereira. Vista conjunta
aos Deputados Delegado Waldir, Fábio Sousa, Fausto Pinato, João Campos, Laura Carneiro, Marcos Rogério, Pr. Marco Feliciano, Rocha e Valtenir Pereira, em 11/05/2016.
PROJETO DE LEI Nº 4.917/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “dá nova redação ao art. 1.134, caput, da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Possibilita que as sociedades estrangeiras sejam sócias, acionistas ou cotistas de
sociedade brasileira.
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.326/09 – do Sr. Geraldo Resende – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de
editais de concursos públicos impressos no Sistema Braille”.
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família, e da Subemenda da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
PROJETO DE LEI Nº 7.532/10 – do Sr. Otavio Leite – que “institui o Dia 23 de Abril como o Dia Nacional dos Escoteiros”
RELATOR: Deputado BRUNO COVAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, na forma do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.
PROJETO DE LEI Nº 736/11 – do Sr. Otavio Leite – que “modifica o código aeroportuário que denomina o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera o código aeroportuário do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão
– Antônio Carlos Jobim, de “GIG”, para a sigla “RIO”.
RELATOR: Deputado BETINHO GOMES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Luiz Couto, em 11/05/2016.
PROJETO DE LEI Nº 2.400/11 – do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe sobre a posse e a comercialização de gás de
pimenta e similares e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FAUSTO PINATO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda de redação; do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; da Emenda nº 1/2013 apresentada
na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; da Emenda nº 2/2013 e da Emenda de
relator, ambas aprovadas na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Proferido o Parecer. Vista conjunta aos Deputados Marcos Rogério e Wadih Damous, em 15/06/2016.
PROJETO DE LEI Nº 3.629/12 – do Sr. Otavio Leite – que “altera a Lei nº 10.457, de 14 de maio de 2002, substituindo a expressão “Dia do Bacharel em Turismo” por “Dia Nacional do Turismólogo e dos Profissionais do Turismo””.
RELATOR: Deputado MAX FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 3.925/12 – do Sr. Carlos Bezerra – que “determina o uso obrigatório do colete salva–vidas
pelo tripulante e pelo passageiro de embarcação aberta que realiza navegação fluvial”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.537, de 1997.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.
O Deputado Vieira da Cunha apresentou voto em separado, em 12/12/2013.
PROJETO DE LEI Nº 5.916/13 – do Sr. Mauro Lopes – que “denomina “Rodovia Antônio Carlos Marani” o trecho
da BR–265 entre a cidade de Lavras/MG e o entroncamento com a BR–381 (Rodovia Fernão Dias)”
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 6.260/13 – da Sra. Flávia Morais – que “altera o art. 29 da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, que dispõe sobre as normas gerais do desporto, para dar novas disposições à formação de atletas”.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão do Esporte.
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PROJETO DE LEI Nº 7.083/14 – do Sr. Alceu Moreira – que “dispõe sobre a produção de polpa e suco de frutas
artesanais em estabelecimento familiar rural e altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, com Substitutivo.
Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Wadih Damous, em 02/08/2016.
PROJETO DE LEI Nº 7.629/14 – do Sr. Jorginho Mello – que “denomina “Elevado Casemiro Vitório Colombo” o
elevado da Rodovia BR 282, com acesso pela Avenida Rio Ponte Grande, no município de Lages/SC”
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 98/15 – do Sr. Alceu Moreira – que “confere o título de “Capital Nacional do Tropeirismo” à
cidade de Bom Jesus, no Estado do Rio Grande do Sul”.
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Designado Relator Substituto, o Deputado Mauro Lopes, que acatou, na íntegra, o Parecer apresentado, em
4/11/2015, pelo Relator anteriormente designado, Deputado Carlos Bezerra, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Proferido o Parecer. Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/11/2015.
Designado Relator o Deputado Carlos Bezerra, em 05/05/2016.
PROJETO DE LEI Nº 145/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, para
tornar mais efetivo o funcionamento da comissão de representantes”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Desenvolvimento Urbano.
PROJETO DE LEI Nº 619/15 – da Sra. Júlia Marinho – que “institui o Dia Nacional do Zootecnista”.
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da Emenda
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e do PL 1107/2015, apensado, com Substitutivo.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Juscelino Filho, pelo Deputado Jefferson Campos. Encerrada a Reunião
em virtude do início da Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados, em 10/08/2016.
PROJETO DE LEI Nº 1.060/15 – do Sr. Tenente Lúcio – que “acrescenta o § 1º ao art. 20 da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e, dispondo sobre exceção à revelia”.
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.331/15 – do Sr. Alexandre Baldy – que “altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 – Marco Civil
da Internet, dispondo sobre o armanezamento de dados de usuários inativos na rede mundial de computadores”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, com Subemenda saneadora de técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 1.901/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “acrescenta o art. 221–A à Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015 – Código de Processo Civil, para estipular a suspensão dos prazos no processo quando a única advogada de alguma das partes der à luz, ou quando o único advogado de uma das partes se tornar pai”. (Apensados:
PL 2881/2015 (Apensado: PL 5014/2016), PL 2959/2015 e PL 3039/2015)
RELATOR: Deputado DELEGADO ÉDER MAURO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL
2881/2015, do PL 2959/2015, do PL 3039/2015 e do PL 5014/2016, apensados, com Substitutivo.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Delegado Éder Mauro, pelo Deputado Sóstenes Cavalcante.
Vista conjunta aos Deputados João Campos e Luiz Couto, em 10/08/2016.
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PROJETO DE LEI Nº 2.099/15 – do Sr. Alberto Fraga – que “torna obrigatória aos comerciantes de animais silvestres
e exóticos a exibição do nome do criador e do profissional responsável pela criação, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 2.281/15 – do Sr. Jutahy Junior – que “altera o art. 9º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000,
que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera o art. da Lei nº 9964, de 2000, para vetar a exclusão de pessoas jurídicas, de
boa fé, do Programa de Recuperação Fiscal.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Leitura do Parecer do Relator, Deputado Manoel Júnior, pelo Deputado Bruno Covas. Vista conjunta
aos Deputados Chico Alencar e Marcos Rogério, em 02/08/2016.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 01
HORÁRIO: 14h30min
Tema:
Debater a PEC 470/2005, que dá nova redação ao § 1º e § 3º do art. 53 da Constituição Federal e à alínea “b” do
inciso I do art. 102 – Extingue o benefício do foro privilegiado para Deputado Federal e Senador.
Requerimento:
Requerimento nº 120/2016, de autoria da Deputada Cristiane Brasil.
Convidados:
1) Dr. João Ricardo dos Santos Costa Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB (Confirmado) ;
2) Dr. Roberto Carvalho Veloso Presidente da Associação dos Juízes Federais – AJUFE (Confirmado) ;
3) Dra. Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP (Confirmada) ;
4) Dr. José Robalinho Cavalcanti Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR
(Confirmado) ;
5) Dr. Leonardo Sica – Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP (Confirmado) ; e
6) Dr. André Pires de Andrade Kehdi Presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCrim (Não
Confirmado ).
Link para Sala Interativa: http://goo.gl/yct99L
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 5.423/13 – do Senado Federal – Lídice da Mata – (PLS 143/2012) – que “altera a Lei nº 6.088,
de 16 de julho de 1974, para incluir o vale do Rio Vaza–Barris na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf ), e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.130/12 – do Sr. Edinho Bez – que “denomina – se “Willy Alfredo Zumblick” o Túnel do Morro
do Formigão localizado no quilômetro 337,8, da BR–101, em Tubarão no Estado de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
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PROJETO DE LEI Nº 4.251/12 – do Sr. Edinho Bez – que “denomina “Deputado Adhemar Paladini Ghisi” a ponte
sobre o Rio Tubarão localizada no quilômetro 337,03, da BR–101 no Estado de Santa Catarina”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 2.877/15 – da Sra. Simone Morgado – que “fica criado o Fundo de Desenvolvimento Econômico da Mesorregião Geográfica do Arquipélago do Marajó”.
RELATORA: Deputada SORAYA SANTOS.
PROJETO DE LEI Nº 2.995/15 – do Senado Federal – Cássio Cunha Lima – (PLS 46/2015) – que “altera a Lei nº
12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre o ingresso de pessoas com deficiência nas universidades
federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio”.
RELATOR: Deputado MAX FILHO.
COMISSÃO DE CULTURA
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 12
HORÁRIO: 14h
A – Audiência Pública:
DISCUTIR A INSTITUIÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIENTISTA POLÍTICO
(Requerimento nº 34/2015 de autoria do Deputado Cabuçu Borges, subscrito pelo Deputado Giuseppe Vecci
Convidados:
• LUCAS BRANDÃO VEIGA – Primeiro–Secretário da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais – ABRIG;
• GABRIEL AZEVEDO – Cientista político formado pela UnB e funcionário da DOMINIUM Consultoria
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 08
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 110/16 Do Sr. Bruno Covas – que “requer a realização de Audiência Pública para debater
sobre os impactos aos consumidores com o pedido de recuperação judicial da empresa de telefonia Oi”.
REQUERIMENTO Nº 111/16 Do Sr. Deley – que “requer a realização de Audiência Pública conjunta com a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público para debater os impactos do pedido de recuperação
judicial formulado pela operadora OI”.
REQUERIMENTO Nº 112/16 Da Sra. Maria Helena – que “requer a realização de Audiência Pública para discutir
o pedido de recuperação judicial da operadora Oi e as consequências para os consumidores”.
REQUERIMENTO Nº 113/16 Do Sr. Eli Corrêa Filho – (PL 5280/2016) – que “requer, nos termos regimentais, a inclusão da Comissão de Defesa do Consumidor no despacho aposto ao Projeto de Lei nº 5.280, de 2016”.
REQUERIMENTO Nº 114/16 Do Sr. Vinicius Carvalho – que “requer a realização de Audiência Pública para debater os aspectos relacionados à criação de planos de saúde populares”.
REQUERIMENTO Nº 115/16 Do Sr. Chico Lopes – que “requer a realização de Audiência Pública sobre os procedimentos adotados pela Fazenda Nacional e os órgãos de controle para inibir a sonegação fiscal e recuperar
as receitas públicas”.
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REQUERIMENTO Nº 116/16 Do Sr. Vinicius Carvalho – que “requer que seja realizada Audiência Pública para debater os aspectos relacionados ao PL. nº, 4.821 de 2016 – de origem do PLS nº 125/2010 de Autoria do Senador
Flexa Ribeiro – PSDB/PA –, que obriga o fabricante e o importador de automóvel ou motocicleta a disponibilizar, em meio digital, relação contendo denominação e código de referência das peças que compõe o veículo”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 98/15 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera a Lei Complementar nº
109/01, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, para estabelecer a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor às entidades de previdência privada”
RELATOR: Deputado KAIO MANIÇOBA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 4.821/16 – do Senado Federal – Flexa Ribeiro – (PLS 125/2010) – que “obriga o fabricante e
o importador de automóvel ou motocicleta a disponibilizar, em meio digital, relação contendo denominação
e código de referência das peças que compõem o veículo”.
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Vinicius Carvalho, em 06/07/2016.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.285/11 – do Sr. Ricardo Izar – que “acrescenta–se o § 2º ao art. 50 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre as condições para a concessão de
garantias de bens móveis duráveis”.
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO.
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo adotado pela CDEICS.
Vista ao Deputado Reguffe, em 12/11/2014.
O Deputado José Carlos Araújo apresentou voto em separado em 19/11/2014.
PROJETO DE LEI Nº 4.717/12 – do Sr. Guilherme Mussi – que “acrescenta parágrafos ao art. 36 e altera a redação
do art. 38, ambos da Lei nº 8.078 de 8 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo
critérios e responsabilidades do anunciante na divulgação de produtos com propriedades terapêuticas (categoria medicamentos), para uso humano e veterinário”.
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.846/13 – do Sr. Dimas Fabiano – que “estabelece normas e procedimentos para as ligações
telefônicas que tenham como objeto a cobrança de dívidas”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 7.881/14 – do Sr. Eduardo Cunha – que “obriga a remoção de links dos mecanismos de busca da internet que façam referência a dados irrelevantes ou defasados sobre o envolvido”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 229/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “obriga a entrega de veículo automotor novo, em
substituição ao defeituoso, nas condições que especifica”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROTTA.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Sérgio Brito, em 09/08/2016.
PROJETO DE LEI Nº 230/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “disciplina a aquisição de água mineral ou potável
de mesa, nas condições que especifica”.
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
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PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 338/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “disciplina a oferta de peças e componentes de veículo automotor de via terrestre ao consumidor”. (Apensado: PL 1154/2015)
RELATOR: Deputado MARCOS ROTTA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1154/2015, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 699/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “proíbe a venda direta ao consumidor de carne previamente moída”.
RELATOR: Deputado AUREO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.308/15 – do Sr. Fabiano Horta – que “dispõe sobre informações a serem uniformizadas relativas às quantidades constantes nos rótulos de embalagens de produtos manufaturados, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.518/15 – da Sra. Maria Helena – que “acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências” a fim de determinar às empresas o depósito prévio em juízo do valor da multa cominada na hipótese de impugnação judicial
de sanção administrativa”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 1.634/15 – do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “acresce parágrafo ao art. 10 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para dispor sobre recall de veículos automotores de via terrestre”. (Apensado: PL 2604/2015)
RELATOR: Deputado MARCOS ROTTA.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 2604/2015, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.844/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei nº 10.962, de 11 de outubro de
2004, que “Dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor””.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: A oferta e a afixação de preços deverá ser feita também na escrita “braile”.
RELATOR: Deputado ELIZEU DIONIZIO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.049/15 – do Sr. Marcos Abrão – que “institui o Selo Pró–Água, para certificação de eletrodomésticos e aparelhos sanitários com uso eficiente de água”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Weliton Prado, em 24/05/2016.
PROJETO DE LEI Nº 3.272/15 – do Sr. Fábio Ramalho – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, obrigando as operadoras de telefonia celular que prestem serviço na modalidade pré–paga a enviar a seus assinantes
informações sobre os serviços contratados”.
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.811/15 – do Sr. César Halum – que “altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para
coibir a prática de preços abusivos de combustíveis”.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 4.109/15 – do Sr. Felipe Bornier – que “obrigatoriedade no fornecimento de cadeiras de rodas ou
carros motorizados pelos aeroportos e companhias aéreas no trânsito, embarque e desembarque nos aeroportos”.
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI.
PARECER: pela aprovação.
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.
PARECER: pela aprovação do PL 4388/2016 e do PL 4549/2016, apensado, com substitutivo.
O Deputado Ricardo Izar apresentou voto em separado em 10/08/2016.
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PROJETO DE LEI Nº 4.910/16 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “dispõe sobre a propaganda de bebidas açucaradas”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JÁCOME.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.309/16 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “regula a disponibilização de sal em estabelecimentos que fornecem alimentos para consumo imediato”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JÁCOME.
PARECER: pela aprovação.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24–08–16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.982/15 – do Sr. Kaio Maniçoba – que “veda a discriminação de clientes bancários que já
estiveram em situação de inadimplência junto à instituição financeira”.
RELATOR: Deputado MARCELO ARO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
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”.
RELATOR: Deputado CABO SABINO.
PROJETO DE LEI Nº 5.715/16 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de informação do
término de promoção de serviços nas faturas emitidas pelas concessionárias de serviços públicos continuados,
e dá outras providências”
RELATOR: Deputado MARCOS ROTTA.
PROJETO DE LEI Nº 5.741/16 – do Sr. Toninho Pinheiro – que “estabelece condições para as concessionárias e
permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica realizarem a remoção ou deslocamento
de postes e redes de distribuição de energia elétrica quando solicitado por consumidor e dispõe sobre critérios para locação dessas estruturas”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 15
HORÁRIO: 14h30min
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 23/16 Dos Srs. Gorete Pereira e Zenaide Maia – que “requer a realização de reuniões técnicas mensais nos termos dos artigos 24, XIII, e 32, XXIV, do Regimento Interno”.
REQUERIMENTO Nº 24/16 Da Sra. Laura Carneiro – que “requer a realização de Audiência Pública com o senhor
Ministro da Justiça e Cidadania e com o senhor Defensor Público–Geral do Estado de São Paulo para discutir
ações de combate e prevenção à violência sexual virtual contra as mulheres”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 349/15 – da Sra. Rosangela Gomes – que “dispõe sobre o combate à violência e à discriminação político–eleitorais contra a mulher”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 4.737, de 1965 e a Lei nº 9.504, de 1997.
RELATORA: Deputada RAQUEL MUNIZ.
PARECER: pela aprovação.
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C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 5.328/16 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “altera a Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Trata da criação de unidades exclusivas de assistência à saúde da mulher.
RELATORA: Deputada TIA ERON.
PARECER: pela aprovação.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29–08–16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.304/16 – do Sr. Ronaldo Martins – que “altera a Lei nº. 8.036, de 11 de maio de 1990, que
dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para permitir o saque do saldo quando a mulher trabalhadora estiver em situação de violência doméstica, na forma que indica”.
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 15h30min
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 17/16 Do Sr. Roberto de Lucena – que “solicita a realização de Seminário para tratar do
tema: “Idoso: Direitos e Garantias para um Envelhecimento Seguro””.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 2.834/15 – do Senado Federal – Paulo Paim – (PLS 309/2012) – que “altera a Lei nº 12.213,
de 20 de janeiro de 2010, para autorizar a pessoa física a realizar doações aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual do
imposto de renda”.
RELATORA: Deputada LEANDRE.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 4.562/16 – do Sr. Francisco Floriano – que “”Altera a Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providência, para dispor sobre o abandono afetivo do idoso
por seus familiares.””
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.178/16 – do Sr. Francisco Floriano – que “”Altera a Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, para assegurar ao idoso aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o não pagamento dos tributos federais incidentes nos medicamentos
vendidos sob prescrição médica””.
RELATORA: Deputada LEANDRE.
PARECER: pela aprovação.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.806/16 – do Sr. Valdir Colatto – que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, para conceder aos idosos desconto na renovação da Carteira Nacional de Habilitação”.
RELATOR: Deputado EVAIR VIEIRA DE MELO.
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23–08–16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.233/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “acrescenta § 3º ao art. 24 da Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, para determinar a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer cadeiras de rodas motorizadas às pessoas com deficiência severa que as incapacite a propulsionar cadeiras convencionais, desde que
comprovem não possuir recursos para aquisição do equipamento”.
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 05
HORÁRIO: 08h30min
A – Audiência Pública:
Debate Setorial “ Tecnologia da Informação e Comunicação”
Requerimento nº 68/2016
Iniciativa: Deputado Laércio Oliveira
Convidados:
LUÍS ROBERTO ANTONIK, Diretor–Geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT;*
SÉRGIO SGOBBI, Diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação – BRASSCOM.*
*Confirmado
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 05
HORÁRIO: 09h30min
A – Reunião Deliberativa:
Eleição do 2º Vice–Presidente
B – Requerimentos:
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REQUERIMENTO Nº 79/16 Dos Srs. Herculano Passos e Goulart – que “requer a realização de Audiência Pública
Conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação – CFT, a fim de debater os desdobramentos, as respostas
e os encaminhamentos das reivindicações dos lotéricos sobre a recomposição imediata das tarifas defasadas”.
REQUERIMENTO Nº 82/16 Do Sr. Laercio Oliveira – (PL 6899/2013) – que “requer a realização de audiência pública para discutir o PL 6899/2013”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 217/16 – do Sr. João Derly – que “altera a Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece, para as microempresas com receita bruta anual de até R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais), isenção de tributos no primeiro ano de atividade e aumento progressivo da tributação até o final do quarto ano.
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PARECER: pela aprovação.
Verificação de votação do Parecer do Relator solicitada pelo Deputado Covatti Filho, Vice–Líder do Bloco PP,
PTB, PSC, em razão do resultado, em votação simbólica, proclamado pela Mesa: “Rejeitado o Parecer do Relator”.
Passou–se à votação pelo processo nominal.
Encerrada a Reunião em virtude da falta de quórum durante a verificação de votação do Parecer do Relator.
Resultado final: sim, 0; não, 7; abstenção, 0; total, 7; total de votantes: 7, em 02/08/2016.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 230/15 – do Sr. Julio Lopes – que “susta, nos termos do art. 49, V, da
Constituição a Portaria Interministerial nº 707, de 31 de agosto de 2015, que “Atualiza Monetariamente a Taxa
de Avaliação da Conformidade e a Taxa de Serviços Metrológicos””.
RELATOR: Deputado GOULART.
PARECER: pela aprovação.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 3.075/11 – do Senado Federal – Gim Argello – PTB – DF – (PLS 159/2010) – que “altera a Lei
nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que “regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos”, para proibir a comercialização
e a oferta de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham bisfenol–A (4,4_ –isopropilidenodifenol) em sua
composição”. (Apensado: PL 5831/2009 (Apensados: PL 6388/2009, PL 1197/2011, PL 3222/2012, PL 3221/2012
e PL 5483/2016))
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do PL 6388/2009, do PL 1197/2011, do PL 3221/2012, do PL
3222/2012, do PL 5483/2016, e do PL 5831/2009, apensados, e pela rejeição da Emenda 1/2011 ao apensado
PL 5831/2009, apresentada na CDEICS.
Vista ao Deputado Helder Salomão, em 16/12/2015.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.434/11 – do Sr. Paulo Foletto – que “altera a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para
obrigar as empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização a aplicar cinco por cento do seu lucro
tributável nas microrregiões em que atuam”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 537/15 – do Sr. Marcos Reategui – que “obriga as empresas e produtores de florestas plantadas a destinar no mínimo 5% da sua produção de madeira em toras para a construção civil, moveleira, construção naval, etc”.
RELATOR: Deputado ADAIL CARNEIRO.
PARECER: pela rejeição.
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O Deputado Laercio Oliveira apresentou voto em separado em 18/06/2015.
PROJETO DE LEI Nº 3.664/15 – do Sr. Laudivio Carvalho – que “altera a Lei 11.788 de 25 setembro de 2008 que
“Dispõe sobre o estágio de estudantes””.
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.
Vista ao Deputado Helder Salomão, em 28/06/2016.
PROJETO DE LEI Nº 4.833/12 – do Sr. Onofre Santo Agostini – que “ Dispõe sobre a obrigatoriedade dos bares,
restaurantes e similares de fazer constar de seus cardápios porções reduzidas para as pessoas que foram submetidas a cirurgia bariátrica”. (Apensado: PL 6024/2013)
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6024/2013, apensado.
Vista ao Deputado Jorge Boeira, em 06/07/2016.
PROJETO DE LEI Nº 3.336/15 – dos Srs. Marco Antônio Cabral e Walney Rocha – que “autoriza o Poder Executivo
a criar órgão destinado à prestação de orientação aos que desejam constituir as pessoas jurídicas que menciona, no âmbito dos bancos públicos federais, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela rejeição.
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.
Vista ao Deputado Helder Salomão, em 02/08/2016.
PROJETO DE LEI Nº 2.096/15 – do Sr. João Arruda – que “cria área de livre Comércio no Município de Barracão,
no Estado do Paraná, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.844/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera os arts. 1.076, inciso I, e 1.085, parágrafo único,
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil”, para fins de alterar o quórum decisório
no âmbito das sociedades limitadas”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 258/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “revoga o inciso II do § 4º do art. 2º da Lei nº 10.101,
de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa e dá outras providências”. (Apensado: PL 813/2015)
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 813/2015, apensado.
O Deputado Laercio Oliveira apresentou voto em separado em 15/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 296/15 – do Sr. Valmir Assunção – que “determina que o dia Nacional da Consciência Negra,
20 de novembro, seja feriado nacional”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Helder Salomão, em 13/07/2016.
PROJETO DE LEI Nº 4.972/16 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera o art. 36 da Lei nº 8.934, de
18 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá
outras providências”, para o fim de estabelecer novo prazo de arquivamento de documentos e atos perante
as juntas comerciais”.
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE.
PARECER: pela aprovação.

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

217

PROJETO DE LEI Nº 4.746/16 – do Sr. Cacá Leão – que “concede incentivo fiscal do imposto de renda, nas condições que especifica”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Concede benefício fiscal aos comerciantes varejistas de produtos alimentícios que
doarem alimentos a instituições públicas de ensino fundamental, médio ou superior.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.988/12 – do Sr. Celso Maldaner – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de informação, nos
rótulos das embalagens de pescado congelado glaciado comercializado no Brasil, do peso líquido e do peso
desglaciado do produto”. (Apensados: PL 4474/2012 (Apensado: PL 1611/2015) e PL 5275/2013 (Apensado: PL
5794/2013 (Apensado: PL 6153/2013)))
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4474/2012, do PL 1611/2015, e do PL 5794/2013, apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL 5275/2013, e do PL 6153/2013, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Henrique Oliveira e Sebastião Bala Rocha, em 21/05/2014.
PROJETO DE LEI Nº 1.516/15 – do Sr. Hiran Gonçalves – que “altera a Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, que
obriga a que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como medida
preventiva e de controle da doença celíaca, para que as inscrições “contém glúten” ou “não contém glúten” sejam feitas, necessariamente, na parte da frente da embalagem ou rótulo”.
RELATOR: Deputado GOULART.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.275/15 – do Sr. Walter Alves – que “altera o art. 10 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para impor, fornecedor de produtos ou serviços que efetuar “recall”,
multa equivalente a duas vezes o valor das peças substituídas e serviços realizados”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.131/15 – do Sr. Givaldo Vieira – que “altera a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que
dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, para disciplinar o desligamento da
iluminação noturna dos edifícios comerciais”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.453/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, permitindo
à Anatel alterar a modalidade de licenciamento de serviço de telecomunicações de concessão para autorização”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação deste e pela aprovação parcial das emendas 10, 11 e 13 apresentadas ao substitutivo, com substitutivo e pela rejeição das Emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14 apresentadas ao substitutivo.
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.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.085/15 – do Sr. Jorge Côrte Real – que “altera a Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, com
o objetivo de ampliar o escopo das debêntures incentivadas, com o fim da assimetria de tratamento entre as
debêntures emitidas pelas empresas do segmento de infraestrutura e as demais corporações do setor industrial”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 4.162/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “acrescenta o parágrafo único no art. 57 da Lei nº
13.146, de 6 de julho de 2015, para determinar que as empresas que comercializam roupas deverão ter ao menos um provador adaptado para pessoas com deficiência”. (Apensado: PL 5593/2016)
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 5593/2016, apensado, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 4.479/16 – do Sr. Rodrigo Martins – que “altera o art. 10 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro
de 1990, para obrigar a divulgação em rede nacional, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da comunicação
sobre a periculosidade de produtos introduzidos no mercado nacional (recall)”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 05
HORÁRIO: 14h30min
A – Audiência Pública:
Debate Setorial “Infraestrutura”
Requerimento nº 68/2016
Iniciativa: Deputado Laércio Oliveira
Convidados:
JOSÉ ALBERTO PEREIRA RIBEIRO, Presidente da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias – ANEOR*;
LUIZ ANTÔNIO UGEDA SANCHES, Diretor de Regulação e de Relações Institucionais da Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias – ABCR*;
WILEN MANTELI, Presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários – ABTP*;
FERNANDO PAES, Diretor Executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários – ANTF;*
MURILLO BARBOSA, Diretor Presidente da Associação de Terminais Portuários Privados – ATP.*
*Confirmado
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 201/15 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as empresas distribuidoras de medicamentos, com sede ou atuação no País, colocarem à disposição de todas as
drogarias e farmácias os medicamentos genéricos aprovados pelo Governo Federal e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.411/15 – do Senado Federal – Marcelo Crivella – (PLS 445/2015) – que “altera o art. 8º da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para dispor sobre o dever do fornecedor de higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços e de
informar, quando for o caso, sobre o risco de contaminação”.
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.849/16 – do Sr. Leopoldo Meyer – que “proíbe servir bebida a pessoas que portem armas”.
RELATOR: Deputado GOULART.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.082/15 – do Sr. Evair de Melo – que “dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo à Produção de Frutas in Natura e de Produtos Derivados”
RELATORA: Deputada KEIKO OTA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
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)
RELATORA: Deputada KEIKO OTA.
PROJETO DE LEI Nº 3.978/15 – do Sr. Julio Lopes – que “dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de
Exportação do Porto do Açu (ZPE) no município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro”.
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
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PROJETO DE LEI Nº 4.581/16 – do Sr. Leo de Brito – que “altera o art.2° da Lei n° 8.857, de 08 de março de 1994,
para configurar novos limites as Áreas de Livre e Comércio de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre,
objetivando coincidir os perímetros municipais com as poligonais das atuais áreas incentivadas”.
RELATOR: Deputado MARCOS REATEGUI.
PROJETO DE LEI Nº 5.737/16 – do Sr. Victor Mendes – que “altera a redação do artigo 74° § 2º da Lei n° 5.452 de
01 de maio de 1943, que dispõe sobre a Consolidação das Leis do Trabalho”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.752/16 – do Sr. Otavio Leite – que “declara como de especial interesse para a geração de conhecimento, tecnologia, inovação, bem como para o desenvolvimento brasileiro, nos termos do parágrafo único do art. 219 da Constituição Federal, os Centros de Pesquisa e de Inovação de
Empresas (CPIEs)”.
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.809/16 – do Sr. Helder Salomão – que “altera o art. 81 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005 – Lei de Falências, a fim de estabelecer tratamento diferenciado à Micro e Pequenas Empresas”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.815/16 – do Sr. Moses Rodrigues – que “estabelece limites para que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financie a exportação de serviços, nos termos que especifica”.
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 5.817/16 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera as Leis nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(Lei das S.A.), e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) para substituir no contexto a expressão “sociedade anônima” por “sociedade por ações””.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.839/16 – do Sr. Moses Rodrigues – que “altera a Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, para
estabelecer condições para a concessão de financiamentos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)”.
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 5.898/16 – da Sra. Eliziane Gama – que “dispõe sobre a afixação de cartaz nas revendedoras
e concessionárias de veículos automotores, informando sobre isenções específicas, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 16
HORÁRIO: 9h30
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 121/16 Da Sra. Moema Gramacho – que “solicita a realização de Audiência Pública para
discutir a respeito da reforma urbana no Brasil e a implementação do Estatuto da Cidade”.
REQUERIMENTO Nº 122/16 Do Sr. Jaime Martins – que “solicita a realização de Seminário Internacional de Desenvolvimento Urbano: Desafios e Soluções nas Grandes Cidades”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 5.858/13 – do Senado Federal – Acir Gurgacz – (PLS 119/2011) – que “altera as Leis nº 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e nº 10.257, de 10 de julho de
2001 (Estatuto da Cidade), para dispor sobre a implantação de redes subterrâneas de infraestrutura básica previamente às obras de pavimentação e condicionar a concessão de financiamento federal para obras municipais
ao cumprimento dessa disposição”. (Apensado: PL 4931/2013).
RELATOR: Deputado VAL AMÉLIO.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4931/2013, apensado, com substitutivo.
Vista à Deputada Erika Kokay, em 26/11/2014.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 5.141/13 – do Sr. Camilo Cola – que “altera a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, para
isentar da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível os produtos utilizados em serviços públicos de transporte coletivo urbano municipal e transporte coletivo urbano alternativo”
(Apensados: PL 5804/2013, PL 6949/2013, PL 954/2015 e PL 5485/2016)
RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO.
PARECER: pela aprovação deste, das Emendas ao Substitutivo nºs 1 e 2 ao SBT 1 CDU, do PL 5804/2013, do PL
6949/2013, do PL 954/2015, e do PL 5485/2016, apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 5.851/13 – do Sr. Onofre Santo Agostini – que “dispõe sobre edificações nas margens das
faixas de domínio das rodovias federais”. (Apensados: PL 7695/2014 e PL 3085/2015)
RELATOR: Deputado CARLOS MARUN.
PARECER: pela aprovação deste, do Substitutivo 3 da CVT, do PL 7695/2014, e do PL 3085/2015, apensados,
com subemenda.
Vista ao Deputado Toninho Wandscheer, em 02/08/2016.
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.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3702/2015, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.222/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de
2007, para estimular o descarte adequado de resíduos sólidos por meio de desconto na conta de esgoto residencial da pessoa física; e a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, para incluir a obrigatoriedade de logística
reversa de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal usados”
RELATOR: Deputado VAL AMÉLIO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.743/15 – do Sr. João Daniel – que “dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas do serviço de transporte coletivo disponibilizarem em seus carros, metrôs e trens, aparelhos sistema de Wi–Fi”. (Apensado: PL 4761/2016)
RELATORA: Deputada DÂMINA PEREIRA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4761/2016, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.778/15 – do Sr. Felipe Bornier – que “dá nova redação ao parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº
13.146, de 06 de julho de 2015, que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência).””.
O projeto de lei altera os critérios de financiamento que devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família contemplando obrigatoriamente a redução das taxas de financiamentos.
RELATOR: Deputado CARLOS MARUN.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.005/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “estabelece desconto de um trinta avos sobre o
valor da tarifa mínima mensal do serviço de água e esgoto, por dia de falta de fornecimento de água”.
RELATOR: Deputado KAIO MANIÇOBA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 4.060/15 – do Sr. Sarney Filho – que “dispõe sobre coleta, escoamento e aproveitamento
da água proveniente do processo de condensação de aparelhos de ar condicionado, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 4.108/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “altera o texto do caput e do parágrafo único do
art. 7º, da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para instituir a obrigatoriedade da reserva de vagas de
estacionamento em condomínios para pessoas com deficiência que importe em dificuldade de locomoção”.
RELATOR: Deputado DUARTE NOGUEIRA.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 5.133/16 – do Sr. Cacá Leão – que “torna obrigatória a instituição de comitê de consulta
popular para obras estruturantes, nas condições que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DUARTE NOGUEIRA.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Kaio Maniçoba, em 09/08/2016.
PROJETO DE LEI Nº 5.164/16 – do Sr. Paulo Azi – que “dispõe sobre a padronização de placas de sinalização de
endereços em vias urbanas”
RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.370/16 – do Sr. Toninho Pinheiro – que “dispõe sobre a zona de amortecimento das unidades de conservação; altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000”. O projeto de lei altera os limites das zonas
de amortecimento pertencentes ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
RELATOR: Deputado CACÁ LEÃO.
PARECER: pela aprovação.
REUNIÃO
LOCAL: Sala de Reuniões da Mesa Diretora
HORÁRIO: 11h
A – Mesa–Redonda:
Discutir a situação do saneamento básico diante do quadro atual do país, tais como as novas formas de financiamento para obras da área, trocas de concessionárias e processo de privatização dos serviços, dentre outros.
Participantes:
Senhora Sinara Meirelles
Diretora Presidente da Cia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA;
Senhor Roberto Cavalcanti Tavares
Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA;
Senhor Mounir Chaowiche
Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná;
Senhor Francisco Eduardo de Queiroz Cançado
Diretor de Gestão Corporativa da COPASA;
Senhor Paulo Alexandre Pais de Oliveira
Primou International Consulting IIc;
Senhor Leonardo de Faria Sabino
Infracon Engenharia e Comércio Ltda;
Senhor Wesley Bambirra
Infracon Engenharia e Comércio Ltda;
Senhor Alandre Humberto Camaratti Manata
Conata Engenharia Ltda;
Senhor Nuno Barros,
Elevo Group;
Senhor Julio Cesar Zago
Conster Construções Ltda;
Senhor José Elson Lopes de Freitas
Cosatel Construções Saneamento e Energia Ltda.
REUNIÃO
LOCAL: Anexo II, Plenário 16
HORÁRIO: 14h
A – Outro Evento:
Discutir o Projeto de Lei Complementar nº 14, de 2015, que “dispõe sobre a cooperação entre os entes federados tendo em vista assegurar a elaboração e a implementação dos planos de saneamento básico e de resíduos
sólidos, com o objetivo de auxiliar a elaboração de seu relatório.
Em atendimento ao Requerimento nº 109/2016, de autoria do Deputado João Paulo Papa.
Convidados:
SENHOR ALCEU SEGAMARCHI JÚNIOR
Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades;
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SENHOR JOHNNY FERREIRA
Diretor da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades;
SENHOR RICARDO AUGUSTO SIMÕES CAMPOS
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
da Prefeitura de Belo Horizonte/MG
SENHORA CLÁUDIA LINS
Consultora da Confederação Nacional de Municípios – CNM;
SENHORA LUCIANA FREITAS
Vice–Presidente Executiva do Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS;
SENHOR CARLOS ANDRÉ LINS RODRIGUEZ
Gerente de Clientes e Negócios da Vice–Presidência de Governo da Caixa Econômica Federal;
SENHOR MAURÍCIO KAZUFUMI KAMADA
Gerente de Filial de Governo da Caixa Econômica Federal
SENHOR ÉDISON CARLOS
Presidente Executivo do Instituto Trata Brasil;
SENHOR FRANCISCO LOPES
Secretário–Executivo da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE
SENHOR ROBERTO CAVALCANTI TAVARES
Presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento – AESBE;
SENHOR UBIRATAN PEREIRA DA SILVA
Secretário–Executivo da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento – AESBE
SENHOR ÁLVARO JOSÉ MENEZES DA COSTA
Diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.740/16 – do Sr. Nilto Tatto – que “estabelece Direitos e Institui a Política Nacional para a
População em Situação de Rua, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CAETANO.
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 09h30min
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 56/16 Da Sra. Erika Kokay – que “requer a criação, no âmbito desta Comissão, de um Observatório dos Direitos Humanos, para recolher informações, organizá–las e gerar conteúdos sobre a situação
dos direitos humanos no Brasil”.
REQUERIMENTO Nº 57/16 Do Sr. Luiz Couto – que “requer a realização de audiência pública no âmbito desta
Comissão de Direitos Humanos e Minorias para debater sobre o relatório divulgado pela Comissão Pastoral da
Terra “Conflito no Campo Brasil 2015””.
REQUERIMENTO Nº 58/16 Do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer a realização de audiência pública no âmbito da
Comissão de Direitos Humanos e Minoria para debater o aliciamento, a exploração sexual e situações análogas
à escravidão de crianças e adolescentes por falsos olheiros de clubes de futebol, no país”.
REQUERIMENTO Nº 59/16 Do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer a realização de audiência pública no âmbito da
Comissão de Direitos Humanos e Minoria para debater sobre o Relatório Violência Letal da Faculdade Latino–
Americana de Ciências Sociais – Flacso”.
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REQUERIMENTO Nº 60/16 Do Sr. Luiz Couto – que “requer a realização de Audiência Pública para tratar o tema
“Violência, assassinatos e criminalização de defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil””.
REQUERIMENTO Nº 61/16 Do Sr. Nilto Tatto – que “solicita a realização de audiência pública para, em parceria
com a Frente Parlamentar Ambientalista, realizar o lançamento de livro sobre o planejamento, licenciamento
e implantação de hidrelétricas na bacia do Tapajós”
REQUERIMENTO Nº 62/16 Do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias para debater sobrea a exibição de vídeos “automutilação” de
crianças e adolescentes em redes sociais”.
REQUERIMENTO Nº 63/16 Do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer a realização de audiência pública no âmbito da
Comissão de Direitos Humanos e Minoria para debater sobre tráfico de pessoas na Região Norte, especialmente no Amazonas”.
REQUERIMENTO Nº 64/16 Do Sr. Padre João – que “requer, nos termos do artigo 32, inciso VIII, alínea a, da RICD,
a realização de audiência pública para debater a educação do campo”.
REQUERIMENTO Nº 65/16 Do Sr. Padre João – que “requer a realização de diligências na região do Semiárido,
destinadas a verificar in loco as condições de uso da água como bem público indispensável no saneamento
básico, abastecimento das cidades e na produção agropecuária e industrial”.
REQUERIMENTO Nº 66/16 Do Sr. Padre João – que “requer a realização de Seminário Nacional sobre o Direito Humano à Alimentação e, paralelamente, uma Mostra da Produção de Alimentos Sustentáveis da Agricultura Familiar, bem como a publicação de um livro resumindo as intervenções dos parlamentares e expositores convidados”.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 14h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 216/16 Dos Srs. Lobbe Neto e Izalci – que “requer que seja realizada Reunião de Audiência
Pública sobre a reformulação do ensino médio no País”.
REQUERIMENTO Nº 217/16 Do Sr. Izalci – que “requer a realização de Audiência Pública destinada ao debate
sobre o disposto no PL nº 2891, de 2015 que “Altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o
exercício da enfermagem, para nela incluir a obrigatoriedade de formação exclusivamente em cursos presenciais para os profissionais da área””.
REQUERIMENTO Nº 218/16 Do Sr. Alan Rick – que “ Requer o encaminhamento ao Exmo. Sr. Ministro de Estado
da Educação, de Requerimento de Informação em anexo, sobre ações de competência do Ministério no âmbito do Programa Mais Médicos”
REQUERIMENTO Nº 219/16 Dos Srs. Odorico Monteiro e Celso Pansera – que “requer visita técnica de Deputados
da Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia à Cidade de Quixadá–CE para conhecer o Pólo Educacional
de Computação e Informática”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 5.342/09 – do Senado Federal – Adelmir Santana – (PLS 165/2008) – que “autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Taguatinga, no Distrito Federal”.
RELATORA: Deputada ANA PERUGINI.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 6.162/09 – do Senado Federal – Cristovam Buarque – (PLS 27/2008) – que “altera a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), para dispor sobre inclusão facultativa do ensino do Esperanto no ensino médio”.
RELATOR: Deputado SERGIO VIDIGAL.
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo, com envio de Indicação ao Poder Executivo.
Vista conjunta aos Deputados Lobbe Neto e Wilson Picler, em 01/12/2010.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 243/15 – do Sr. Wadson Ribeiro – que “altera a redação do art. 11 da Lei nº 11.180, de 23 de
setembro de 2005, com relação à concessão de bolsa–permanência para estudantes beneficiários do Programa
Universidade para Todos (Prouni)”. (Apensados: PL 244/2015, PL 650/2015 e PL 1793/2015)
RELATOR: Deputado CELSO JACOB.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 244/2015, do PL 650/2015, e do PL 1793/2015, apensados, com envio de
Indicação ao Poder Executivo.
Vista ao Deputado Glauber Braga, em 13/07/2016.
PROJETO DE LEI Nº 885/15 – do Sr. Mário Heringer – que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de Kit
básico de Higiene pessoal nas escolas públicas e dá outras””.
RELATOR: Deputado EVANDRO GUSSI.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.568/15 – do Sr. Delegado Waldir – que “acrescenta parágrafo único ao artigo 30 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e do direito social à educação, para assegurar o funcionamento de creches noturnas como bem socioeducacional”. (Apensado: PL 4770/2016)
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 4770/2016, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Glauber Braga e Pedro Uczai, em 13/07/2016.
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”.
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.690/15 – do Sr. Hélio Leite – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de
diretrizes e bases da educação nacional, para tornar obrigatória a presença de tradutor e intérprete de Libras
– Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.732/15 – do Sr. Luciano Ducci – que “altera a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, determinando
a instalação, pelos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de postos de coleta de lixo eletrônico”.
RELATOR: Deputado PEDRO CUNHA LIMA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.945/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “acresce o art. 44–A à Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a obrigatoriedade
do ensino de primeiros socorros nos cursos e programas da educação superior”
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.822/15 – do Sr. Major Olimpio – que “acresce parágrafo ao artigo 26, da Lei 9.394 de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade do treinamento dos
docentes e dos alunos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio em técnicas de primeiros socorros”.
RELATORA: Deputada MARIANA CARVALHO.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 2.891/15 – do Sr. Orlando Silva – que “altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem, para nela incluir a obrigatoriedade de formação exclusivamente em
cursos presenciais para os profissionais da área””.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
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”.
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
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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.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 4.613/16 – do Sr. Ságuas Moraes – que “altera o Decreto–Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, dispondo sobre a outorga de serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos para instituições de ensino superior ou suas mantenedoras”.
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 4.903/16 – da Sra. Júlia Marinho – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
de forma a incluir entre as obrigações do Estado, a oferta de vaga no ensino médio, em escola próxima da residência do educando”.
RELATOR: Deputado ALAN RICK.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
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”.
RELATOR: Deputado CELSO JACOB.
PARECER: pela rejeição.
REUNIÃO ORDINÁRIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 14h30min
Tema: Ouvir a Associação dos Professores do Magistério Público do Estado de São Paulo – APAMPESP, sobre o
Plano Nacional de Educação – PNE.
(Req. 212/2016, do Dep. Arnaldo Faria de Sá – PTB/SP)
Convidada:
WALLY FERREIRA LÜHMANN DE JESUZ
Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Professores do Magistério Público do Estado de São Paulo – APAMPESP
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 24/08/2016)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 8.174/14 – do Sr. Thiago Peixoto – que “altera o § 1º do art. 11 da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALIEL MACHADO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.010/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “acrescenta parágrafo único ao art. 79 da Lei nº
8.069, de 13 de Julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, veda o uso de
imagens eróticas, pornográficas ou obscenas no material escolar”. (Apensado: PL 4507/2016)
RELATOR: Deputado FLAVINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.592/16 – da Sra. Erika Kokay – que “institui a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado a Crianças de 0 a 3 (três) anos – Precoce”.
RELATOR: Deputado FLAVINHO.
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.898/15 – do Sr. Edmar Arruda – que “dispõe sobre a transferência de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE para instalação, melhoria e manutenção de laboratórios para estudo de
ciências em escolas públicas da rede pública de educação básica”
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
COMISSÃO DO ESPORTE
REUNIÃO ORDINÁRIA
SUBCOMISSÃO ESPECIAL DAS ARTES MARCIAIS MISTAS (MMA)
LOCAL: Sala da Comissão do Esporte, Anexo II, Ala C, Sala 2, Térreo
HORÁRIO: 10h
A – Reunião:
Discussão sobre o plano de trabalho da Subcomissão
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: A Definir
HORÁRIO: 14h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 118/16 Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende – que “requer, nos termos do art. 255
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de audiência pública com a presença do Senhor
Leandro Cruz Fróes da Silva, Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do
Esporte; do Senhor Antônio Hora Filho, Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), do
Senhor Luciano Cabral, Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU); do Senhor
Darcy Gustavo Machado Vieira Lima, Presidente da Associação Brasileira de Esportes Intelectuais (ABRESPI);
do Senhor Fernando Chamis, Presidente da Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos
– (ABRAGAMES); do Senhor Lucas Machado Rocha, Coordenador de Projetos da Fundação Lemann e responsável pelo projeto Khan Academy no Brasil; e do Senhor Cristiano Torezzan, professor do curso de Ciências do
Esporte da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), para discutir a atual situação e as perspectivas dos
Esportes da Mente”.
REQUERIMENTO Nº 119/16 Do Sr. Edinho Bez – que “requer a realização de audiência pública, com o técnico
da seleção brasileira Adenor Leonardo Bacchi mais conhecido como Tite, para trocarmos ideias sobre a convocação da nossa Seleção Brasileira”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
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)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece que a seleção brasileira de futebol integra o patrimônio cultural basileiro
e é considerada de elevado interesse social.
RELATOR: Deputado JOÃO DERLY.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 3786/2008, apensado.
Vista ao Deputado Roberto Góes, em 06/07/2016.
PROJETO DE LEI Nº 4.973/16 – do Sr. Alberto Fraga – que “dispõe sobre a sede das Confederações Desportivas
amadoras e profissionais e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FÁBIO MITIDIERI.
PARECER: pela rejeição.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 245/16 Do Sr. Jerônimo Goergen – (PL 6094/2013) – que “requer a realização de Audiência
Pública, na Comissão de Finanças e Tributação para debater o Projeto de Lei n.º 6.094/2013, e seus apensados,
que dispõe sobre tributação”.
REQUERIMENTO Nº 246/16 Do Sr. Hildo Rocha – que “ Requer a criação de Subcomissão Permanente no âmbito
da Comissão de Finanças e Tributação”.
B – Sugestões:
PROPOSTA DE NORMA INTERNA DA CFT Nº 1/16 – da Sra. Simone Morgado – que “dispõe sobre os critérios
para a utilização da “Reserva para compensação de proposições legislativas que criem despesa obrigatória ou
renúncia de receita sujeitas à deliberação de órgão colegiado permanente do Poder Legislativo, durante o exame
de compatibilidade e adequação orçamentária da legislação”, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 163/15 – do Senado Federal – Fernando Bezerra Coelho – (PLS 525/2015)
– que “acrescenta § 14 ao art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidrelétrica para fins de repartição do produto da arrecadação do imposto
sobre a circulação de mercadorias e serviços pertencente aos Municípios”.
RELATOR: Deputado FERNANDO MONTEIRO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
Retirado de pauta a pedido do relator, em 13/07/2016
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 164/12 – da Sra. Elcione Barbalho – que “altera a Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, para excluir do limite das despesas com pessoal encargos e contribuições devidos
às entidades de previdência”. (Apensado: PLP 325/2013)
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº
164/12 e do PLP nº 325/13, apensado; e, no mérito, pela aprovação do PLP nº 164/12 e pela rejeição do PLP nº
325/13, apensado.
Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 16/04/2015.
Retirado de pauta a pedido do relator, em 13/05/2015
Retirado de pauta, de ofício, em 22/04/2015 e 17/06/2015
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lelo Coimbra, em 21/06/2016
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, em 28/04/2015, 15/06/2016, 06/07/2016 e 13/07/2016
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 25/03/2015 e 10/06/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 20/05/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião por acordo dos Srs. Líderes, em 15/04/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 31/03/2015
Não Deliberado face o início da Ordem do Dia do Plenário, em 08/04/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 115/15 – do Senado Federal – Blairo Maggi – (PLS 375/2011) – que “altera a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para dispor sobre a obrigatoriedade de documento com código de
barras em todos os pagamentos realizados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios”.
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
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Não deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 16/12/2015
Retirado de pauta a pedido do relator, em 13/07/2016
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 09/12/2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 181/15 – do Sr. Vicente Candido e outros – que “modifica a Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, para dispor sobre cessão de créditos da dívida ativa
consolidada a instituições financeiras”.
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PARECER: a proferir.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.289/13 – do Sr. Chico Alencar e outros – que “susta as Resoluções nºs
4, de 22/05/2013, e 5, de 25/06/2013, do Conselho Nacional de Política Energética, a Portaria MME nº 218, de
20/06/2013, e o Edital de Licitação para outorga do “Contrato de Partilha de Produção para o exercício das atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Bloco contendo a estrutura conhecida como
prospecto de Libra”, publicados no DOU do dia 03/09/2013”. (Apensado: PDC 1299/2013)
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Decreto Legislativo nº
1.289/2013 e do PDC 1.299/13, apensado; e, no mérito, pela aprovação do PDC nº 1.289/2013 e pela rejeição
do PDC nº 1.299/13, apensado.
Vista ao Deputado Lelo Coimbra, em 13/07/2016.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 233/15 – do Sr. Julio Lopes – que “susta, nos termos do art. 49, V, da
Constituição a Portaria nº 706, de 31 de agosto de 2015, que “Atualiza monetariamente a Taxa de Fiscalização
dos mercados de seguro e resseguro, de capitalização e de previdência complementar aberta””.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, em 13/07/2016
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 5.859/13 – do Senado Federal – Randolfe Rodrigues – (PLS 549/2011) – que “acrescenta
alínea ao inciso II do caput do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução, da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), das despesas com a aquisição de livros técnicos
diretamente afeitos à profissão do contribuinte e com a aquisição de livros didáticos diretamente afeitos à
sua instrução e à dos seus dependentes”. (Apensados: PL 6552/2006 (Apensados: PL 7341/2006, PL 1029/2007
(Apensados: PL 426/2015 (Apensados: PL 1310/2015 (Apensado: PL 1551/2015) e PL 2038/2015 (Apensado:
PL 2083/2015)) e PL 2866/2015 (Apensado: PL 3349/2015)), PL 7153/2006 (Apensados: PL 1079/2007 e PL
4063/2008 (Apensado: PL 5142/2009)), PL 131/2007 (Apensados: PL 7475/2010, PL 3930/2012, PL 4055/2012,
PL 4257/2012, PL 5083/2013, PL 5407/2013, PL 5506/2013, PL 5598/2013, PL 5600/2013, PL 6782/2013, PL
6766/2013, PL 8012/2014, PL 1491/2015, PL 3447/2015 e PL 5855/2016), PL 2106/2007, PL 2402/2007 (Apensados: PL 1674/2015, PL 3397/2015 (Apensado: PL 4683/2016) e PL 4762/2016), PL 3400/2008, PL 3591/2008
(Apensados: PL 5062/2009, PL 7074/2010, PL 2988/2011 e PL 1364/2015), PL 6973/2010 (Apensados: PL
1020/2011 e PL 1472/2011), PL 1364/2011 (Apensado: PL 7522/2014), PL 2226/2011, PL 5137/2013 (Apensado: PL 2911/2015), PL 5300/2013, PL 5607/2013, PL 5873/2013, PL 8320/2014 (Apensado: PL 2047/2015), PL
164/2015 e PL 1289/2015), PL 1482/2015 e PL 5629/2016)
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 5.859/13 e dos PL’s 6.552/16, 7.153/06,
7.341/06, 131/07, 1.029/07, 1.079/07, 2.106/07, 2.402/07, 3.400/08, 3.591/08, 4.063/08, 5.062/09, 5.142/09,
6.973/10, 7.074/10, 7.475/10, 1.020/11, 1.364/11, 1.472/11, 2.226/11, 2.988/11, 3.930/12, 4.055/12, 4.257/12,
5.083/13, 5.137/13, 5.300/13, 5.407/13, 5.506/13, 5.598/13, 5.600/13, 5.607/13, 5.873/13, 6.766/13, 6.782/13,
7.522/14, 8.012/14, 8.320/14, 164/15, 426/15, 1.289/15, 1.0310/15, 1.364/15, 1.482/15, 1.491/15, 1.551/15,
1.674/15, 2.038/15, 2.047/15, 2.083/15, 2.866/15,2.911/15, 3.349/15, 3.397/15, 3.447/15, 4.683/16, 4.762/16
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e 5.629/16, apensados; e, no mérito, pela aprovação do PL 5.859/13 e dos PL’s 6.552/16, 7.153/06, 7.341/06,
131/07, 1.029/07, 1.079/07, 2.106/07, 2.402/07, 3.400/08, 3.591/08, 4.063/08, 5.062/09, 5.142/09, 6.973/10,
7.074/10, 7.475/10, 1.020/11, 1.364/11, 1.472/11, 2.226/11, 2.988/11, 3.930/12, 4.055/12, 4.257/12, 5.083/13,
5.137/13, 5.300/13, 5.407/13, 5.506/13, 5.598/13, 5.600/13, 5.607/13, 5.873/13, 6.766/13, 6.782/13, 7.522/14,
8.012/14, 8.320/14, 164/15, 426/15, 1.289/15, 1.0310/15, 1.364/15, 1.482/15, 1.491/15, 1.551/15, 1.674/15,
2.038/15, 2.047/15, 2.083/15, 2.866/15,2.911/15, 3.349/15, 3.397/15, 3.447/15, 4.683/16, 4.762/16 e 5.629/16,
apensados, com substitutivo.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 6.279/13 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “altera a lei que Regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, Lei nº 11.101, de 2005, incluindo disposições para que o produtor rural no regime jurídico empresarial possa requerer recuperação judicial”.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 6.279/2013 e
do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e, no mérito, pela rejeição
do PL 6.279/13 e do Substitutivo da CDEIC.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 09/12/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 16/12/2015
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lelo Coimbra, em 21/06/2016
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rodrigo Martins, em 06/07/2016
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento dos Deputados Ademir Camilo e Edmilson Rodrigues, em 13/07/2016
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 15/06/2016
Os Deputados Tereza Cristina e Rodrigo Martins apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 3.823/08 – do Sr. Valdir Colatto – que “dispõe sobre a concessão de crédito rural diferenciado para profissionais universitários na área de agricultura e pecuária”.
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.823/08 e das
emendas nºs 1/09, 2/09 e 3/09 da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural;
e pela compatibilidade financeira e orçamentária da emenda nº 1/08 da CAPADR.
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, em 06/07/2016 e 13/07/2016
PROJETO DE LEI Nº 4.368/08 – da Sra. Elcione Barbalho – que “veda a cobrança na conta telefônica, em acréscimo ao valor da tarifa definida pela Agência Nacional de Telecomunicações, de tributos devidos pela concessionária de telefonia”. (Apensado: PL 4481/2008)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.472, de 1997.
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR.
PARECER: pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.368/2008 e do
PL 4481/2008, apensado e do substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor; e, no mérito, pela aprovação
do PL 4.368/2008, com substitutivo, e pela rejeição do PL 4.481/2008, apensado.
Não Deliberado face o encerramento da reunião por acordo dos Srs. Líderes, em 18/05/2016
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Enio Verri, em 01/06/2016
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento dos Deputados Nelson Marchezan Junior e Eduardo Cury, em 11/05/2016
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, em 06/07/2016 e 13/07/2016
PROJETO DE LEI Nº 6.327/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe sobre a isenção do pagamento da Taxa Anual
por Hectare (TAH) pelas cooperativas de garimpeiros em operação no país”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera o Decreto–Lei nº 227, de 1967.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária.
Não deliberado face o encerramento da reunião, em 15/10/2015
Não Deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 12/11/2015
Não Deliberado face o início da Ordem do Dia do Plenário, em 08/10/2015
Retirado de pauta a pedido do Deputado Evair de Melo, em 03/12/2015
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Retirado de pauta a pedido do relator, em 17/11/2015
Retirado de pauta, de ofício, em 29/10/2015
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lelo Coimbra, em 13/07/2016
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lelo Coimbra. Voto contra do Deputado Hildo Rocha, em 06/07/2016
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 05/11/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – do Sr. Otavio Leite – que “cria incentivos para a abertura e funcionamento da
“Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para Economia Verde”, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto, na forma do Substitutivo da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e, no mérito, pela aprovação do Projeto, na forma do Substitutivo da CMADS.
Não Deliberado face o encerramento da reunião, em 11/11/2015, 25/11/2015 e 02/12/2015
Não deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 16/12/2015
Não deliberado face o início da ordem do dia do Congresso Nacional, em 18/11/2015
Vista ao Deputado Edmar Arruda, em 09/12/2015.
Parecer lido pelo Relator, em 09/12/2015 e 15/06/2016
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lelo Coimbra, em 06/07/2016 e
13/07/2016
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes por 2 semanas, em 15/06/2016
PROJETO DE LEI Nº 3.471/12 – do Sr. Fernando Jordão – que “concede anistia para as Santas Casas de Misericórdia, entidades hospitalares sem fim econômico, hospitais de natureza religiosa e entidades de saúde de reabilitação física de deficientes sem fins lucrativos, que tenham débitos de tributários e previdenciários e com
o Fundo Nacional de Saúde”. (Apensado: PL 4342/2012)
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.471/12 e do
PL 4.342/12, apensado.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lelo Coimbra, em 13/07/2016
PROJETO DE LEI Nº 4.159/12 – do Sr. Pauderney Avelino – que “altera a redação do art. 37 do Decreto–Lei nº
1.455, de 7 de abril de 1976, para o revigoramento do centro comercial da Zona Franca de Manaus, de que trata
o art. 1º do Decreto–Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967”. (Apensado: PL 6310/2013)
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.159/2012,
do Substitutivo da Comissão de Integração Nacional, e Desenvolvimento Regional e da Amazônia e do PL
6310/2013, apensado.
Retirado de pauta a pedido do relator, em 13/07/2016
PROJETO DE LEI Nº 832/15 – do Sr. Fabio Garcia e outros – que “altera o art. 13 da Lei n.º 10.438, de 26 de abril
de 2002, que “Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, dá nova
redação às Leis no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998, no 3.890–A, de 25 de
abril de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de julho de
2000, e dá outras providências.”” (Apensado: PL 1483/2015)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Trata da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 832/15 e pela
não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 1.483/15, apensado.
Vista ao Deputado Edmilson Rodrigues, em 13/07/2016.
PROJETO DE LEI Nº 1.071/15 – do Sr. Fábio Sousa – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho 2009, para dispor
sobre investimento em política de moradia estudantil e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 1.071/15 e do
Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano.
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Vista ao Deputado Edmilson Rodrigues, em 13/07/2016.
Lido o parecer, em 13/07/2016.
PROJETO DE LEI Nº 1.241/15 – do Sr. Jorge Côrte Real – que “altera o art. 4º da Lei nº 9.808, de 20 de julho de
1999, que define “diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências.””
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Prorroga o prazo de isenção do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante – AFRMM para empreendimentos instalados na Região Norte e Região Nordeste.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 1.241/15 com emenda, e pela não
implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária da Emenda de Relator 1 da CINDRA; e, no mérito, pela
aprovação do PL nº1.241/15, com emenda.
Retirado de pauta a pedido da relatora, em 13/07/2016
PROJETO DE LEI Nº 1.655/11 – da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende – que “altera o § 1º do art. 15 da Lei
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, para dispor sobre a distribuição nacional dos recursos do salário–educação”. (Apensado: PL 3393/2012)
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 1.655/2011 e da emenda apresentada na Comissão de Educação, pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do PL
nº 3.393/2012, apensado, e do Substitutivo adotado pela CDUC; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 1.655/2011.
Não deliberado face o encerramento da reunião por falta de quorum, em 16/12/2015
PROJETO DE LEI Nº 8.119/14 – do Sr. Alceu Moreira – que “concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI para peças e componentes de borracha que se destinam à máquinas de ordenhar e máquinas
e aparelhos para a indústria de lacticínios”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, nos termos do Substitutivo; e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.337/15 – do Sr. Vicente Candido e outros – que “dispõe sobre a cessão de créditos da Dívida Ativa da União a pessoas jurídicas de direito privado e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PARECER: a proferir.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
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 ENIO VERRI.
PROJETO DE LEI Nº 575/15 – dos Srs. Antonio Brito e Darcísio Perondi – que “altera a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre transferências de recursos destinadas à execução de ações e serviços de saúde
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”.
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PROJETO DE LEI Nº 1.762/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “torna opcional a Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta”. (Apensado: PL 1950/2015)
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 2.041/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta inciso ao § 4º do art. 14 da Lei nº 11.774,
de 17 de setembro de 2008, para incluir entre os serviços de Tecnologia da Informação e de Tecnologia da Informação e Comunicação o treinamento em informática”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
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PROJETO DE LEI Nº 2.249/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para vedar a cobrança de expedição de primeira via de diplomas e outros documentos acadêmicos, por instituições públicas e privadas de educação
básica e superior”.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.252/15 – do Sr. Roberto Alves – que “dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e
com a exploração sexual”.
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PROJETO DE LEI Nº 2.298/15 – do Sr. Laercio Oliveira – que “altera o artigo 10–A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, para aumentar o prazo de parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional das microempresas
e empresas de pequeno porte”.
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PROJETO DE LEI Nº 2.450/15 – do Sr. Carlos Marun – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, estabelecendo a vedação à comercialização pelo beneficiário das unidades habitacionais recebidas no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), no período que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDMILSON RODRIGUES.
PROJETO DE LEI Nº 2.458/15 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “dispõe sobre mecanismos de prevenção
contra fraudes envolvendo o uso indevido de nomes empresariais, marcas e outros sinais distintivos de instituições financeiras”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.802/15 – do Sr. Pauderney Avelino – que “dispõe sobre o Serviço de Retransmissão de
Rádio (RTR) na Amazônia Legal”.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.857/15 – do Sr. Marco Maia – que “autoriza a negociação entre a União, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério de Estado da Fazenda, e as Cooperativas Rurais que tenham dívidas
vencidas ou vincendas com a União e, reciprocamente, tenham crédito de qualquer natureza contra esta, nos
termos do regulamento”.
RELATOR: Deputado BEBETO.
PROJETO DE LEI Nº 2.860/15 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho
de 2009, para estabelecer que o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) garantirá o pagamento aos
agentes financeiros de prestação mensal de financiamento habitacional, em caso de redução temporária da
capacidade de pagamento”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CURY.
PROJETO DE LEI Nº 3.374/15 – do Sr. Jhc – que “permite a compensação de créditos relativos à subvenção econômica extraordinária concedida a produtores independentes de cana–de–açúcar e unidades industriais produtoras de etanol combustível com débitos tributários”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 3.399/15 – do Sr. Alex Manente – que “dispõe sobre o valor máximo do veículo adquirido
por pessoa com deficiência e autoriza aquisição de veículo com isenção nos casos de ser vítima de crime ou
acidente com perda total do veículo”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 3.410/15 – do Senado Federal – Lúcia Vânia – (PLS 136/2015) – que “dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, relativo ao exercício de
2015, com o objetivo de fomentar as exportações do País”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 3.555/15 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “veda a capitalização de juros nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras e entidades a elas assemelhadas e revoga o art. 5º, caput,
da Medida Provisória nº 2.170–36, de 23 de agosto de 2001”.
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 4.015/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “altera a Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, que
enquadra o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES) na categoria de empresa pública, e dá
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outras providências, para fins de estabelecer a concessão prioritária de empréstimos pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a empresas que tenham maior capacidade de gerar empregos
no país”.
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PROJETO DE LEI Nº 4.101/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “acrescenta o art. 7º na Lei nº 12.703, de 7 de agosto
de 2012, para determinar que o rendimento da poupança nunca fique abaixo da inflação oficial”.
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 4.132/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para
estipular pagamento de taxa de monitoramento, como condicionante para soltura de acusados por esses crimes, objetivando desfazer uma grande injustiça jurídica em nosso país: a soltura de acusados por cometimento
de crimes hediondos, sem o pagamento de fiança, por ser inafiançável, ou de uma taxa para cobrir os custos do
monitoramento a distância”. (Apensado: PL 5586/2016 (Apensados: PL 5913/2016, PL 5861/2016 e PL 5999/2016))
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 4.645/16 – do Sr. Flavinho – que “reduz as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e Imposto sobre Importação – II, dos produtos fabricados para uso por pessoas com deficiência”.
RELATOR: Deputado TADEU ALENCAR.
PROJETO DE LEI Nº 4.726/16 – do Sr. Covatti Filho – que “altera o art. 23 do Decreto–Lei nº 1.455, de 7 de abril
de 1976, para excluir as importações por conta e ordem de terceiros, bem como as importações por encomenda, da presunção de interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior”.
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.097/16 – do Sr. Cabo Sabino – que “”Garante aos consumidores o direito de livre escolha
da oficina ao acionar sua seguradora em caso de sinistro e das outras providências””.
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 5.169/16 – do Sr. Francisco Floriano – que “”Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966,
que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União,
Estados e Municípios, para garantir o alcance da imunidade constitucional as aquisições realizadas pelas instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, no mercado interno, para a realização e manutenção de seus objetivos estatutários””.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.280/16 – do Sr. Hildo Rocha – que “altera a Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para
dispor sobre prazo para reestabelecimento dos serviços bancários”.
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PROJETO DE LEI Nº 5.333/16 – do Sr. Rocha – que “altera a Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, para isentar
de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliáros – IOF, as
operações de crédito efetuadas por estudantes brasileiros, de graduação e pós–graduação, que realizem seus
cursos no exterior”. (Apensado: PL 5753/2016)
RELATORA: Deputada SORAYA SANTOS.
PROJETO DE LEI Nº 5.353/16 – do Sr. Daniel Vilela – que “altera a Lei n.º 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para
estender a isenção do Imposto sobre Produtos industrializados a veículos de instalação de mobiliário urbano,
do tipo trailers, quiosques, furgões destinados ao comércio alimentício ou utilizados em eventos, que aloquem
o veículo adquirido para o exercício da atividade que lhes é própria, nas condições que estabelece”.
RELATOR: Deputado MOSES RODRIGUES.
PROJETO DE LEI Nº 5.364/16 – do Sr. Tenente Lúcio – que “isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) os veículos alocados à representação comercial, na forma como dispõe”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 5.428/16 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “altera a Lei n. 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
para determinar que os valores retidos de quaisquer rendimentos pagos a pessoas físicas ou jurídicas, a título
de antecipação do imposto de renda, pelos órgãos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como por
suas fundações e autarquias, sejam recolhidos à conta do ente a que se vincula o retentor”.
RELATOR: Deputado IZALCI.
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PROJETO DE LEI Nº 5.590/16 – do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe que os sócios de sociedades civis ou mercantis,
credoras de precatórios, de natureza alimentícia, que tenham pelo menos sessenta anos, ou forem portadores
de doenças graves, terão preferência no pagamento dos respectivos créditos”.
RELATOR: Deputado TADEU ALENCAR.
PROJETO DE LEI Nº 5.657/16 – do Sr. Julio Lopes – que “reduz a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização de óleo diesel para utilização
no transporte ferroviário de cargas”.
RELATOR: Deputado ZÉ CARLOS.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 3.410/12 – do Sr. Nilson Leitão – que “acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei nº 12.513, de
26 de outubro de 2011, para assegurar transporte escolar aos beneficiários da Bolsa–Formação Estudante do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES.
PROJETO DE LEI Nº 6.093/13 – do Sr. Lucio Vieira Lima – que “concede anistia aos servidores do Poder Judiciário
da União e do Ministério Público da União que participaram de greve ou movimento reivindicatório realizados
pelos sindicatos das categorias, de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012”. (Apensado: PL 6185/2013)
RELATOR: Deputado ENIO VERRI.
PROJETO DE LEI Nº 6.550/13 – do Sr. Onyx Lorenzoni – que “institui o Programa Creche para Todos, autorizando os governos dos Estados, Municípios e Distrito Federal a firmarem convênios com instituições privadas de
atendimento a crianças de 0 a 3 anos, para aquisição de vagas, objetivando o atendimento aos excedentes da
rede pública, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada CHRISTIANE DE SOUZA YARED.
PROJETO DE LEI Nº 7.646/14 – do Sr. Lucio Vieira Lima – que “institui a política de assistência psicopedagógica
em todas as escolas da rede pública de ensino”. (Apensados: PL 8225/2014 e PL 209/2015)
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 8.048/14 – do Sr. Chico Alencar e outros – que “institui a Política Nacional de Participação
Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social – SNPS, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado KAIO MANIÇOBA.
PROJETO DE LEI Nº 430/15 – da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre as condições de trabalho dos assistentes sociais”.
RELATOR: Deputado DOMINGOS NETO.
PROJETO DE LEI Nº 705/15 – da Sra. Rejane Dias – que “altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para tratar da disponibilidade de infraestrutura desportiva nos estabelecimentos de ensino públicos e privados” (Apensado: PL 2165/2015 (Apensado: PL 2889/2015))
RELATOR: Deputado ANDRES SANCHEZ.
PROJETO DE LEI Nº 745/15 – do Sr. Alberto Fraga – que “dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia
Militar e Corpos de Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado IZALCI.
PROJETO DE LEI Nº 854/15 – da Sra. Conceição Sampaio – que “torna obrigatória a manutenção de ao menos 1
(um) exemplar da Lei Maria da Penha em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia”.
RELATORA: Deputada SORAYA SANTOS.
PROJETO DE LEI Nº 1.439/15 – do Sr. Merlong Solano – que “altera o § 2o do art. 10 e acrescenta parágrafo único ao art. 11 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007”
RELATOR: Deputado IZALCI.
PROJETO DE LEI Nº 1.533/15 – do Sr. Chico D’Angelo – que “institui o Projeto Nacional de Prática de Esportes e
Desenvolvimento de Atletas e Para–atletas e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANDRES SANCHEZ.
PROJETO DE LEI Nº 1.545/15 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, de forma a dispor sobre a obrigação de que os estabelecimentos de ensino notifiquem pai, mãe ou
responsáveis legais acerca das faltas injustificadas dos educandos e sobre a obrigatoriedade de presença de
psicólogos nas escolas públicas de educação básica”. (Apensado: PL 1695/2015)
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA.
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PROJETO DE LEI Nº 2.106/15 – do Sr. Capitão Augusto – que “acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto–Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120
horas mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que especifica, e da
outras providências”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.042/15 – do Sr. Mandetta – que “altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para ampliar os recursos disponíveis para a educação especial”.
RELATOR: Deputado JULIO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 5.052/16 – do Tribunal Superior Eleitoral – que “cria cargos efetivos no quadro de pessoal
do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo”.
RELATOR: Deputado ANDRES SANCHEZ.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.498/08 – do Poder Executivo – que “dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema
Nacional de Seguros Privados, Previdência Complementar Aberta e Capitalização, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 6.688/09 – do Senado Federal – Antônio Carlos Valadares – (PLS 281/2008) – que “altera
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para fixar prazo para recolhimento da contribuição sindical”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 3.396/08 – do Sr. Eduardo Cunha – que “dispõe sobre a comercialização de equipamentos
de radiação”.
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA.
PROJETO DE LEI Nº 155/15 – da Sra. Carmen Zanotto – que “reconhece ao paciente Renal Crônico, a partir da
paralisia total dos rins nativos em hemodiálise e diálise peritoneal e da constatação do comprometimento de
sua funcionalidade, o mesmo tratamento legal e os mesmos direitos garantidos às pessoas com deficiência”.
(Apensados: PL 456/2015 e PL 2435/2015)
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA.
PROJETO DE LEI Nº 325/15 – do Sr. Goulart – que “dispõe sobre o fornecimento de uniforme e material escolar
na educação básica”.
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 10
HORÁRIO: 12h
A – ARQUIVAMENTO:
O Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle determina o arquivamento de Requerimentos,
apresentados em 2015, conforme relação distribuída aos integrantes da Comissão.
B–
Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 233/16 Do Sr. Valtenir Pereira – que “requer a realização de Audiência Pública Conjunta com
a Comissão de Finanças e Tributação – CFT e Comissão de Desenvolvimento Econômico, Industria, Comércio e
Serviços – CEDEICS, a realizar–se no dia 10/08/16, das 12:00 as 1400h, no Auditório Freitas Nobres, com a presença do Presidente da Caixa Econômica Federal, Sr. GILBERTO OCCHI e AGENTES LOTÉRICOS, adiante nominados, para debater os desdobramentos, as respostas e os encaminhamentos das reivindicações dos lotéricos
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sobre a recomposição imediata das tarifas defasadas constante da Pauta de Reivindicação gestada na audiência que se realizou em 29/jun/16”.
REQUERIMENTO Nº 240/16 Do Sr. Jorge Solla – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Casa Civil sobre viagens ao exterior do Presidente Interino Michel Temer, realizadas no exercício da vice–presidência”.
REQUERIMENTO Nº 241/16 Do Sr. Adelmo Carneiro Leão – que “solicita informações ao Ministro da Secretaria
de Governo, Sr. Geddel Viera Lima, sobre o quantitativo de recursos de emendas parlamentares transferidos às
administrações municipais, por Município e em cada Ministério, durante o período de 12/05/2016 a 02/07/2016”.
REQUERIMENTO Nº 242/16 Do Sr. Paulão – que “solicita informações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores sobre as viagens nacionais e internacionais realizadas”.
REQUERIMENTO Nº 245/16 Do Sr. Valtenir Pereira – que “requer a convocação do Ministro da Fazenda, Sr. Henrique
Meirelles, para prestar informações sobre a relação comercial entre a Caixa Econômica Federal e os Agentes Lotéricos, bem como sobre as ações do Governo que garantam o equilíbrio econômico–financeiro do setor lotérico,
propiciando justa e digna remuneração pelos serviços prestados, sobretudo as tarifas bancárias e as comissões
de jogos e, ainda, sobre a aplicação transparente dos recursos do Fundo para Desenvolvimento das Loterias”.
REQUERIMENTO Nº 248/16 Do Sr. Ezequiel Teixeira – que “requer, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, através dos trabalhos desenvolvidos pela Subcomissão Permanente das Olimpíadas de 2016 –
SUBJOGOS, a realização de visitas técnicas, seguida de mesa redonda, no período compreendido entre os dias
12 de Agosto a 18 de Setembro de 2016, para verificar “in loco” no Município do Rio de Janeiro o andamento
nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, diante do emprego de elevada quantidade de recursos da união,
bem como, em decorrência de algumas irregularidades já identificadas”.
REQUERIMENTO Nº 249/16 Do Sr. Edinho Bez – que “solicita realização de Audiência Pública para discutir sobre as
possíveis retiradas de antenas próximo às escolas no Distrito Federal em atendimento à Lei Distrital n° 3.446/2004”.
REQUERIMENTO Nº 250/16 Do Sr. Luiz Cláudio – que “requer nos termos regimentais a realização de Visita Técnica seguida de Mesa Redonda no estado de Rondônia objetivando o acompanhamento e fiscalização com a
avaliação técnica e de viabilidade no âmbito desta Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, sobre Usina
Térmica Rio Madeira com a participação das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte”.
REQUERIMENTO Nº 251/16 Do Sr. Valtenir Pereira – que “requer a CONVOCAÇÃO do Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Sr. BLAIRO BORGES MAGGI, para em Audiência Pública, debater a retomada do ressarcimento dos subsídios de equalização dos elevados custos de produção da cana–de–açúcar e do etanol
anidro e hidratado, devidos ao Setor Produtivo Agroindustrial Canavieiro dos estados de MT, MS, GO e MG,
cujo pagamento está interrompido desde março de 2004 até a presente data e, desde então, os custos desse
período vêm sendo suportado apenas pelos produtores dos referidos estados”.
REQUERIMENTO Nº 252/16 Do Sr. Leo de Brito – que “solicita Informações ao Tribunal de Contas da União quanto aos impactos e disposições decorrentes do Processo n° TC 000.517/2016–0, Acórdão n° 775/2015 – TCU de
06/04/2016, sobre as Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Reservas Extrativistas – Resex e Reservas
de Desenvolvimento Sustentável – RDS), a partir dos parâmetros trazidos na respectiva justificação”.
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 15h30min
A – Audiência Pública:
PAUTA:
Discussão dos danos causados à população, aos consumidores, aos prestadores de serviços, às instituições e à sociedade de maneira geral, decorrentes do aumento dos casos de furtos, roubos, vandalismos e receptação ilegal
de fios e cabos de cobre, transformadores, baterias, equipamentos de redes acesso e de transporte, transferência
de dados ou fornecimento de energia elétrica, componentes de infraestrutura, elementos de rede e equipamentos de estações das concessionárias de energia, operadoras de telefonia fixa, móvel, tv por assinatura e de provedores regionais de acesso à internet; e da possibilidade de aumento das penas aplicáveis aos crimes em questão.
REQ. 213 – deputado Edinho Bez
Convidados:
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Vinícius Oliveira Caram Guimarães – Gerente de Controle de Obrigações e Qualidade da ANATEL;
José Moisés Machado da Silva – Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEEL;
Carlos Duprat – Diretor Executivo do Sindicato Nacional de Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular
e Pessoal – SINDITELEBRASIL;
Nelson Fonseca Leite – presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE;
HELTON POSSETI– Gerente Executivo da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações–Abrint.
* Todos os convidados confirmaram presença à audiência.
REUNIÃO ORDINÁRIA
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS
LOCAL: Sala da Presidência da Comissão
HORÁRIO: 17h
A – Reunião Deliberativa:
PAUTA:
Aprovação do Plano de Trabalho da Subcomissão a ser submetido ao Plenário da CFFC
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 15
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 104/16 Do Sr. Rocha – que “requer a realização de Audiência, em missão oficial, de membros desta Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, com o Diretor Geral
da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, a fim de tratar sobre a falta de ofertas de passagens aéreas para
os Estados da Região Amazônica do Brasil, com ênfase na situação de isolamento do Estado do Acre”
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 109/15 – do Sr. Rubens Pereira Júnior – que “autoriza o Poder Executivo a
criar a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande São Luis e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da São Luis e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela rejeição.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 1.955/15 – do Sr. Rocha – que “dispõe sobre a criação de Zona Franca no Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre”
RELATORA: Deputada JÉSSICA SALES.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.173/15 – do Sr. Pedro Chaves – que “institui o Fundo Nacional de Apoio à Região da Chapada dos Veadeiros – Funveadeiros, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NILSON PINTO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.856/15 – do Sr. Givaldo Vieira – que “altera a Lei nº 12.608, de 2012 (Estatuto de Proteção
e Defesa Civil), para obrigar à realização de cadastro demográfico em empreendimentos com risco de desastre ambiental”.
RELATOR: Deputado ANGELIM.
PARECER: pela aprovação.
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 09
HORÁRIO: 15h30min
A – Audiência Pública:
Debater o PL 1.486, de 2015, de autoria do Deputado Afonso Florence, que dispõe sobre o Estatuto das Populações Extrativistas, e institui o Dia Nacional do Extrativismo.
Em atendimento ao Requerimento nº 102/2016, de autoria do Deputado Angelim.
Convidados:
• Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT);
• Sr. Claudio Carrera Maretti, Diretor de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO); (Confirmado )
• Srª. Bruna de Vita Silva Santos, Coordenadora–Geral de Populações Tradicionais do ICMBio; (Confirmada)
• Sr. Pedro Ramos de Souza, Diretor Nacional do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS); (Confirmado )
• Srª. Maria Jocicleide Lima de Aguiar, Diretora–Executiva do Grupo de Trabalho Amazônico (GTA); (Confirmada)
• Sr. Elcio Severino da Silva Machineri, Presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab). (Confirmado )
Link para interação virtual pelo portal e–Democracia: http://goo.gl/Xao1vd
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: A Definir
HORÁRIO: 14h30min
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 79/16 Do Sr. Chico Lopes – que “requer a realização de Evento de Premiação das entidades
da sociedade civil que tiveram relevante participação nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Legislação Participativa – CLP e perante a sociedade, nos termos do anexo Regulamento”.
B – Sugestões:
SUGESTÃO Nº 108/14 – da Associação Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana – que “sugere Projeto de Lei
que dispõe sobre a constituição de enfiteuses e sub–enfiteuses, altera o disposto no artigo 1225 do Código
Civil e revoga o artigo 2038 desse diploma legal”.
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei apresentado.
SUGESTÃO Nº 125/14 – da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte – que “sugere
a inclusão de itens na Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe
sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
PARECER: pela aprovação.
SUGESTÃO Nº 21/15 – do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ – que “sugere a criação de
Projeto de Lei que proíba a condução de passageiros em pé, em ônibus que fazem trajetos interestaduais ou
intermunicipais”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PARECER: pela rejeição da Sugestão.
SUGESTÃO Nº 42/15 – da Associação dos Juízes Federais do Brasil – que “sugere à Comissão de Legislação Participativa Projeto de Lei que dispõe sobre a manutenção de proteção policial aos integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Órgãos de Segurança Pública e altera o § 2º do art. 121 e art. 129 do Código
Penal, bem como art. 1º da Lei nº 8.072/90”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.
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SUGESTÃO Nº 44/15 – da Associação Comercial da Vila Planalto – que “sugere à Comissão de Legislação Participativa
Projeto de Lei que Cria o Fundo Nacional de Ressarcimento às Vítimas de Infratores da Lei e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PARECER: pela rejeição.
SUGESTÃO Nº 65/16 – da Associação dos Juízes Federais do Brasil – que “sugere à Comissão de Legislação Participativa Projeto de Lei que altera a redação do artigo 219 da Lei nº 13.105/2015 – Novo Código de Processo
Civil (NCPC), a fim de modificar a forma de contagem de prazos”.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.
SUGESTÃO Nº 72/16 – da Associação de Educadores Sociais de Maringá – que “sugere Audiência Pública para
discutir a “Regulamentação da Profissão do Educador Social””.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PARECER: pela aprovação, na forma do Requerimento que apresenta.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 118/16 Do Sr. Luiz Lauro Filho – que “requer autorização para representar esta Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em missão oficial”.
REQUERIMENTO Nº 119/16 Do Sr. Luiz Lauro Filho – que “requer realização de Audiência Pública, no âmbito
dessa Comissão, a fim de debater soluções sustentáveis para o descarte de bitucas de cigarro”.
REQUERIMENTO Nº 120/16 Do Sr. Nilto Tatto – que “solicita a realização de audiência pública para, em parceria
com a Frente Parlamentar Ambientalista, realizar o lançamento de livro sobre o planejamento, licenciamento
e implantação de hidrelétricas na bacia do Tapajós”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
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, com emenda.
Retirado de pauta a pedido do Relator, em 06/07/2016
Vista ao Deputado Valdir Colatto, em 09/08/2016.
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 RICARDO IZAR.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Aprovado Requerimento de Retirada de pauta do Deputado Mauro Pereira. Deputado Valdir Colatto subscreveu o requerimento, em 15/06/2016
Retirado de pauta de ofício, devido à ausência do Relator, em 06/07/2016
Em votação, o Deputado Valdir Colatto, na condição de Vice–Líder, fez Pedido de Verificação de Votação, por
falta de quórum, foi encerrada a reunião, em 09/08/2016
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 3.750/15 – do Senado Federal – Sandra Braga – (PLS 505/2015) – que “institui a Política de
Criação e de Operação de Reservatórios de Acumulação de Recursos Hídricos”.
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON.
PARECER: pela aprovação.
Aprovado Requerimento de Retirada de pauta do Relator, em 09/08/2016
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 29/11 – do Sr. Weliton Prado – que “complementa dispositivos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, no que se refere a planos estaduais de recursos, destinação do resultado da cobrança pelo uso
de recursos hídricos e competências das Agências de Água”. (Apensado: PL 7450/2014)
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO.
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do PL 7450/2014, apensado, com emendas.
Retirado de pauta de ofício, devido ausência do Relator, em 06/07/2016
Retirado de pauta devido ausência do Relator, em 09/08/2016
PROJETO DE LEI Nº 2.664/11 – do Sr. Arnaldo Jardim – que “regulamenta o exercício da profissão de Gestor Ambiental”.
RELATOR: Deputado NILTO TATTO.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda da Comissão de Educação.
PROJETO DE LEI Nº 2.775/11 – do Sr. Penna – que “dispõe que as empresas potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais possuam responsável técnico em meio ambiente em seu quadro de funcionários
ou consultoria técnica equivalente”.
RELATOR: Deputado MAURO PEREIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Valdir Colatto, em 25/09/2013.
Retirado de pauta, de ofício, em 19/08/2015
Retirado de pauta devido ausência do Relator, em 09/08/2016
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
Retirado de pauta de ofício, devido ausência do Relator, em 06/07/2016
Retirado de pauta devido ausência do Relator, em 09/08/2016
O Deputado Nilto Tatto apresentou voto em separado em 13/07/2016.
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.
O Deputado Ricardo Tripoli apresentou voto em separado em 05/07/2016.
Aprovado Requerimento de Retirada de pauta do Deputado Josué Bengtson, em 09/08/2016
Retirado de pauta a pedido do Relator, em 15/06/2016 e 06/07/2016
Retirado de pauta de ofício, devido ausência do Relator, em 24/05/2016
PROJETO DE LEI Nº 1.688/15 – do Sr. Ronaldo Carletto – que “cria o Fundo Nacional de Recuperação de Nascentes de Rios (FUNAREN), define os recursos para seu financiamento e estabelece os critérios para sua utilização”.
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Nilto Tatto e Ricardo Tripoli, em 05/08/2015.
Os Deputados Ricardo Tripoli, Sarney Filho e Nilto Tatto apresentaram votos em separado em 12/08/2015.
Aprovado Requerimento de Retirada de pauta do Deputado Carlos Gomes, em 09/08/2016
Retirado de pauta, de ofício, em 12/08/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.794/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “altera a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001,
para incluir, entre o conteúdo mínimo do plano diretor, normas de verticalização e ocupação para redução
de impactos ambientais por meio da instalação de coberturas vegetadas (telhados verdes) e reservatórios de
águas pluviais em edifícios”. (Apensado: PL 2186/2015)
RELATOR: Deputado DANIEL COELHO.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2186/2015, e do PL 3021/2015, apensados.
Vista ao Deputado Rodrigo Martins, em 16/09/2015.
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Retirado de pauta a pedido do Relator, para a realizaçãod e Reunião de Audiência Pública, em 30/09/2015
Retirado de pauta de ofício, em 06/07/2016
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 de ofício, devido ausência do Relator, em 06/07/2016
Retirado de pauta devido ausência do Relator, em 09/08/2016 e 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.
Retirado de pauta de ofício, devido ausência do Relator, em 06/07/2016
Retirado de pauta devido ausência do Relator, em 09/08/2016
PROJETO DE LEI Nº 4.273/16 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que“altera o Art. 3.º da Lei 13.233 de 29 de dezembro de 2015”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Aumenta o prazo para veiculação de mensagem de advertência sobre o risco de escassez
e de incentivo ao consumo moderado de água nos rótulos e embalagens de produtos e equipamentos de limpeza.
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.652/16 – do Sr. Cleber Verde – que “altera a Lei nº 12.727 de 17 de Outubro de 2012, que
Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Trata da exigência de comprovação do pousio.
RELATOR: Deputado DANIEL COELHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Aprovado Requerimento de Retirada de Pauta do Deputado Valdir Colatto. O Deputado Josué Bengtson subscreveu o requerimento, em 09/08/2016
PROJETO DE LEI Nº 4.868/16 – do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “cria o Fundo Nacional Pro–Água, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VICTOR MENDES.
PARECER: pela rejeição.
Retirado de pauta devido ausência do Relator, em 09/08/2016
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.739/16 – do Sr. Victor Mendes – que “acrescenta os artigos 13, III, 20, “c”, parágrafo único
ao art. 28 e parágrafo único ao art. 60 à Lei 12.305 (Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2 de agosto de
2010, para incluir os resíduos extraordinários”.
RELATOR: Deputado STEFANO AGUIAR.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.524/15 – do Sr. Eros Biondini – que “estabelece a obrigatoriedade de instalação de mictórios inteligentes em banheiros de uso coletivo”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
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 ROBERTO BALESTRA.
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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 GIVALDO VIEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.853/15 – do Sr. Laudivio Carvalho – que “disciplina a utilização de animais domésticos
pelas forças policiais”.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PROJETO DE LEI Nº 4.423/16 – dos Srs. Marco Antônio Cabral e Mariana Carvalho – que “acresce o Art. nº 15–A à
Lei 8.666 de 1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VICTOR MENDES.
PROJETO DE LEI Nº 5.811/16 – do Sr. Moses Rodrigues – que “dispõe sobre a aplicação de recursos em pesquisa, desenvolvimento e inovação em fontes renováveis de energia pelos contratados para pesquisa e lavra de
petróleo e gás natural”.
RELATOR: Deputado CARLOS GOMES.
PROJETO DE LEI Nº 5.860/16 – do Sr. Felipe Bornier – que “obriga a instalação de lixeiras seletivas para reciclagem nas escolas públicas e privadas”.
RELATOR: Deputado LUIZ LAURO FILHO.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 134/16 Do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer a realização de Mesa Redonda em Belém (PA)
para debater o potencial e as oportunidades de aproveitamento da energia solar fotovoltaica no Pará, em atendimento às necessidades da sociedade brasileira”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 118/15 – do Sr. Adilton Sachetti – que “autoriza, nos termos do § 3º do
art. 231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos recursos hídricos, mediante realização prévia dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, dos projetos de engenharia e dos demais Estudos
Ambientais, na hidrovia do Rio Paraguai, localizada no trecho da foz rio Apa, no Estado do Mato Grosso do Sul,
até a cidade de Cáceres, no Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 120/15 – do Sr. Adilton Sachetti – que “autoriza, nos termos do § 3º do art.
231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos recursos hídricos, mediante realização prévia dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, dos projetos de engenharia e dos demais Estudos Ambientais, na
hidrovia do Rio Tocantins, localizada no trecho da sua foz, no Estado do Pará, até o Lago da Barragem de Serra da Mesa,
na confluência com o rio Tocantizinho, no Estado de Goiás, na hidrovia do Rio Araguaia, localizada no trecho da sua
foz, no rio Tocantins, no Estado do Pará, até a foz do ribeirão Guariroba, no Estado de Goiás e na hidrovia do Rio das
Mortes, localizada na foz do rio Araguaia, no Estado do Mato Grosso, até Nova Xavantina, no Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
PARECER: pela aprovação.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 120/13 – do Sr. Fernando Jordão – que “propõe que a Câmara
dos Deputados, através da Comissão de Minas e Energia, exerça fiscalização sobre a empresa Petróleo Brasileiro
S.A. – Petrobras, concernente às operações de compra e venda de ativos”.
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM.
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RELATÓRIO FINAL: pelo encaminhamento deste Relatório Final ao Ministério Público Federal, aos Ministérios
de Minas e Energia; da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Tribunal de Contas da União, para
as providências que especifica, e pelo arquivamento.
Vista ao Deputado Zé Geraldo, em 20/05/2015.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 46/15 – do Sr. Jaime Martins – que “propõe que a Comissão de
Minas e Energia da Câmara dos Deputados (CME) realize, por intermédio do Tribunal de Contas da União (TCU),
ato de fiscalização com o objetivo de verificar a ocorrência de possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos federais nas obras de implantação do Parque Eólico de Casa Nova (BA)”.
RELATOR: Deputado DAGOBERTO.
RELATÓRIO FINAL: pelo encaminhamento de representação ao Ministério Público Federal e pelo arquivamento.
PROJETO DE LEI Nº 1.155/11 – do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo
Nacional de Reutilização de Água (FUNREÁGUA)”.
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 1.799/15 – do Sr. Roberto Sales – que “dá nova redação ao art. 25 da Lei nº 10.438, de 2002,
para estimular a atividade de dessalinização de águas salgadas”.
RELATOR: Deputado BETO ROSADO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.812/15 – do Sr. Veneziano Vital do Rêgo – que “institui o Programa de Geração Distribuída
nas Universidades e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 2.836/15 – do Sr. Jhc – que “altera as Leis 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e 11.079 de 30
de dezembro de 2004 adicionando a exigência de utilização de percentual mínimo de 20% energia renovável
na execução de serviços explorados pelo regime de concessão ou Parceria Público–Privada (PPP)”.
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE.
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.392/15 – do Sr. Beto Rosado – que “altera o art. 25 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
para conceder descontos especiais nas tarifas de energia elétrica que for utilizada para atividade de irrigação,
aquicultura e exploração de poços semi–artesianos para dessedentação humana”.
RELATOR: Deputado CABUÇU BORGES.
PARECER: pela aprovação, com Emenda.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.819/16 – do Sr. Augusto Carvalho – que “altera o art. 1º da Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, para nele incluir a oferta e qualidade da água”.
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE.
PROJETO DE LEI Nº 5.824/16 – do Sr. Vicentinho Júnior – que “institui a equalização das tarifas de energia elétrica no Brasil e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.751/16 – do Senado Federal – Ricardo Ferraço – (PLS 773/2015) – que “altera a Lei nº 6.567,
de 24 de setembro de 1978, para incluir a exploração de rochas ornamentais e de revestimento e de carbonatos de cálcio e de magnésio no regime de licenciamento ou de autorização e concessão”.
RELATOR: Deputado JOSÉ REINALDO.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 12
HORÁRIO: 14h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 162/16 D
REQUERIMENTO Nº 163/16 Dos Srs. Pedro Vilela e Luiz Carlos Hauly – que “requer, nos termos do artigo 255 do
Regimento Interno, a realização de Audiência Pública destinada a convidar os atletas militares (medalhistas
olímpicos), bem como representantes dos Ministérios da Defesa e do Esporte, para que possam explanar sobre o Programa Atletas de Alto Rendimento (PAAR), que levou à conquista de várias medalhas para o esporte
brasileiro na XXXI Olimpíadas (Rio 2016)”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
MENSAGEM Nº 449/15 – do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Santa
Lúcia, assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010”.
RELATORA: Deputada MARIANA CARVALHO.
PARECER: pela aprovação.
MENSAGEM Nº 170/16 – do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Jamaica para o Intercâmbio de
Informações sobre Matéria Tributária, assinado em Kingston, em 13 de fevereiro de 2014”.
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO.
PARECER: pela aprovação.
MENSAGEM Nº 209/16 – do Poder Executivo – que “submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gabinete de Ministros da
Ucrânia, celebrado em Kiev, em 2 de dezembro de 2009”.
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 4.721/16 – do Sr. Cabo Sabino – que “acrescenta parágrafo único ao art. 262, do Decreto–lei
nº 1001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, para afastar a incidência da modalidade culposa nas
hipóteses de crime de dano praticado por militar estadual ou distrital em serviço”.
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA.
PARECER: pela aprovação.
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 6
HORÁRIO: 9h30min
A – Audiência Pública:
Tema: Debater o bloqueio de sinal de telefones celulares em presídios.
Convidados:
• Marco Antônio Severo Silva,
Diretor – Geral do Departamento Penitenciário Nacional;
• Nilo Pasquali,
Gerente de Regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e
• Eduardo Levy
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Presidente Executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal –
SINDITELEBRASIL.
Requerimento nº 139/2016, de autoria do Deputado Alexandre Baldy (PTN/GO)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 6
HORÁRIO: 11h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 163/16 Da Sra. Laura Carneiro – que “requer a realização de Seminário da Comissão de Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
– ALERJ para discutir a situação dos altos índices de violência e crimes de homicídio ligados à população de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres e homens transexuais com a características de crimes de ódio”.
REQUERIMENTO Nº 167/16 Do Sr. Alexandre Baldy – que “solicita a realização de Audiência Pública no âmbito desta
Comissão, a fim de debater ações integradas entre as instituições de segurança pública, ações de prevenção de violências, de repressão qualificada da criminalidade, culminando com a construção de um Pacto de Segurança Integrada”.
REQUERIMENTO Nº 168/16 Do Sr. Lincoln Portela – (PFC 25/2011) – que “requer a realização de audiência pública para debater o PFC nº 25, de 2011, que requer que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado realize a fiscalização e controle do Programa Antiterrorismo no Brasil”.
REQUERIMENTO Nº 169/16 Do Sr. Laerte Bessa – que “requer a realização de Audiência Pública para tratar da
instrução normativa nº 106–DG/PF, de 9 de agosto de 2016, que estabelece procedimentos para o embarque
de passageiro armado e para o despacho de arma de fogo e/ou munições em aeronave privada”.
REQUERIMENTO Nº 170/16 Do Sr. Laerte Bessa – que “requer a realização de Audiência Pública para tratar da
Federalização da Segurança Pública do Distrito Federal”.
REQUERIMENTO Nº 171/16 Do Sr. Rocha – que “requer a realização de uma viagem, em missão oficial de membros desta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado à cidade de Rio Branco, no Estado
do Acre, a fim de se reunir com os representantes da segurança pública do Estado para discutir sobre os recentes ataques criminosos ocorridos naquela capital”
REQUERIMENTO Nº 172/16 Do Sr. Alexandre Baldy – que “requer, nos termos regimentais, a realização de visitas
a instituições de segurança pública das 27 unidades da federação para tratar de temas relacionados ao campo
temático da comissão”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 440/16 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC
598/2015) – que“aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Turquia sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Aduaneira, celebrado em Brasília, em 27 de maio de 2010”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: pela aprovação.
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/15 – dos Srs. Leonardo Picciani e Carlos Sampaio – que “o Congresso
Nacional, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Constituição Federal, delega aos Estados–Membros e
ao Distrito Federal competência legislativa sobre questões específicas relacionadas à processo penal”.
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO.
PARECER: pela rejeição.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 5.394/13 – do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro para proibir o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, públicos ou
privados”. (Apensados: PL 5.643/2013 e 4.022/2015)
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI.
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PARECER: pela aprovação deste e dos PL´s nºs 5.643/2013 e 4.022/2015, apensados, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 2.696/15 – da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do
Sistema Carcerário Brasileiro – que “institui o Centro de Monitoramento e Acompanhamento da Execução de
Penas e Medidas Alternativas”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 7210, de 1984, que iInstitui a Lei de Execução Penal.
RELATOR: Deputado CABO SABINO.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Delegado Waldir, em 2/8/2016.
PROJETO DE LEI Nº 4.246/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “altera a redação do art. 17 do Decreto–Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, para permitir prisões mediante flagrantes preparados, com o objetivo de coibir
práticas criminosas”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER VENCEDOR: Parecer Vencedor, Dep. Hugo Leal (PSB–RJ), pela rejeição.
Vista ao Deputado Subtenente Gonzaga, em 21/6/2016.
PROJETO DE LEI Nº 4.471/16 – do Sr. Alberto Fraga – que “altera o Decreto–Lei Nº 1.001, de 21 de outubro de
1969 (Código Penal Militar), e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Aumenta a pena de reclusão e o prazo de prescrição para crimes de sequestro, sequestro em meios de transporte, extorsão, cárcere privado, privação de liberdade e sequestro relâmpago.
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.201/16 – da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de
crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade neste país, tendo em vista (i) que a Polícia Federal realizou em 2014 a operação batizada de IB2K para desarticular uma quadrilha
suspeita de desviar pela Internet mais de R$ 2 milhões de correntistas de vários bancos, quadrilha esta
que usava parte do dinheiro desviado para comprar armas e drogas; (ii) o último relatório da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos que aponta um crescimento, entre 2013 e 2014, de 192,93%
nas denúncias envolvendo páginas na Internet suspeitas de tráfico de pessoas, e (iii) os gastos de US$
15,3 bilhõe – que “altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, autorizando o uso dos recursos do Fistel
por órgãos da polícia judiciária”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE BALDY.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.202/16 – da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade neste país, tendo em vista (i) que
a Polícia Federal realizou em 2014 a operação batizada de IB2K para desarticular uma quadrilha suspeita de
desviar pela Internet mais de R$ 2 milhões de correntistas de vários bancos, quadrilha esta que usava parte do
dinheiro desviado para comprar armas e drogas; (ii) o último relatório da Central Nacional de Denúncias de
Crimes Cibernéticos que aponta um crescimento, entre 2013 e 2014, de 192,93% nas denúncias envolvendo
páginas na Internet suspeitas de tráfico de pessoas, e (iii) os gastos de US$ 15,3 bilhõe – que “inclui os crimes
praticados contra ou mediante computador, conectado ou não a rede, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado ou de telecomunicação no rol das infrações de repercussão interestadual ou internacional
que exigem repressão uniforme, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um
Estado da Federação ou no exterior”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei 10.446, de 2002.
RELATOR: Deputado CABO SABINO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.242/16 – do Sr. Delegado Edson Moreira – que “disciplina o fornecimento de dados captados por circuito fechado de televisão”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE BALDY.
PARECER: pela aprovação.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 42/15 – do Sr. Sergio Vidigal – 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 SUBTENENTE GONZAGA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 482/15 – do Sr. Capitão Augusto – que “altera o Decreto–Lei nº 667/69, que Reorganiza as
Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Prevê condições mínimas exigidas ao candidato ao ingresso nas Polícias MIlitares
Brasileiras e prazo de três anos para que as Unidades da Federação preparem–se para iniciar a exigência dos
candidatos ao ingresso.
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO.
PARECER: pela pela aprovação deste, com adoção das emendas da CTASP.
PROJETO DE LEI Nº 924/15 – da Sra. Dâmina Pereira – que “obriga a instalação de detectores de metais na portaria de estádios e ginásios”.
RELATOR: Deputado RONALDO MARTINS.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.277/15 – do Sr. Luciano Ducci – que “altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
para caracterizar como atos de improbidade administrativa as condutas que menciona”. (Apensado: PL 2.117/2015)
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 2.117/2015, apensado.
Vista ao Deputado Cabo Sabino, em 02/08/2016.
PROJETO DE LEI Nº 1.993/15 – da Sra. Mariana Carvalho – que “dispõe sobre a dispensa de revista dos portadores
de próteses metálicas por portas magnéticas ou dispositivos de segurança semelhantes”. (Apensado: PL 4911/2016)
RELATOR: Deputado CARLOS HENRIQUE GAGUIM.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 4.911/2016, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado João Rodrigues, em 2/8/2016.
PROJETO DE LEI Nº 2.675/15 – do Sr. Silas Brasileiro – que “altera o inciso II do art. 29 do Decreto–Lei nº 1.455,
de 7 de abril de 1976 para destinar parte das mercadorias apreendidas no combate ao contrabando e ao descaminho para a Polícia Federal”.
RELATOR: Deputado CABO SABINO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.184/15 – do Sr. Alberto Fraga – que “altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que
dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece que o acusado ou indiciado do crime de homicídio em casos de excludente de ilicitude não se submeterá a identificação criminal.
RELATOR: Deputado DELEGADO WALDIR.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.928/15 – do Sr. Indio da Costa – que “cria o teste de integridade dos agentes públicos”.
(Apensado: PL 3.969/2015)
RELATOR: Deputado JOÃO RODRIGUES.
PARECER: pela rejeição deste e do PL 3.969/2015, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 4.484/16 – do Sr. Weverton Rocha – que “altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001,
parra assegurar a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP para os Municípios
que sejam sedes de penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares, casas do albergado, centros de
observação e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico”.
RELATOR: Deputado SUBTENENTE GONZAGA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.836/16 – do Sr. Alberto Fraga – que “diminui prazos processuais para processo e julgamento de crime praticado por e contra policial”.
RELATOR: Deputado DELEGADO WALDIR.
PARECER: pela rejeição.
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.866/16 – do Sr. Cabo Sabino – que “dispõe sobre o tempo útil das viaturas policiais e de
bombeiros”.
RELATOR: Deputado ALUISIO MENDES.
PROJETO DE LEI Nº 5.867/16 – do Sr. Cabo Sabino – que “inclui um parágrafo único ao caput do artigo 13 do
Decreto–lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, afastando a incidência do dispositivo
em relação aos militares estaduais”.
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.
PROJETO DE LEI Nº 5.920/16 – do Sr. Vitor Valim – que “dá nova redação ao inciso IV do art. 3º da Lei nº 12.037,
de 1º de outubro de 2009, para permitir que a autoridade policial proceda a identificação criminal quando, a
seu critério, a mesma for julgada essencial às investigações policiais”.
RELATOR: Deputado CABO SABINO.
PROJETO DE LEI Nº 5.934/16 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
tornar obrigatória a avaliação de risco quando da necessidade da prestação de atenção à saúde de custodiados, fora dos estabelecimentos penais”.
RELATOR: Deputado ALUISIO MENDES.
PROJETO DE LEI Nº 5.937/16 – da Sra. Jô Moraes – que “inclui um inciso III ao art. 3º da Lei nº 10.029, de 20 de
outubro de 2000, e altera a redação do art. 8º–B da Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, criando a possibilidade de prestação de serviço voluntário, nas forças auxiliares e reserva do Exército, do reservista de 1ª categoria, que concluiu o serviço militar obrigatório nas condições que estabelece”.
RELATOR: Deputado CABO SABINO.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 09h30min
A – Reunião Deliberativa:
Lançamento do Livro “Previdência Social – Contribuição ao debate” e da Cartilha “Desmistificando o Deficit da
Previdência Social”, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP.
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 394/16 Do Sr. Jean Wyllys – que “requer a realização de audiência pública para debater a
Portaria nº 1.482, de 4 de agosto de 2016, do Ministério da Saúde”.
REQUERIMENTO Nº 395/16 Da Sra. Carmen Zanotto – que “requer a realização de audiência pública para debater sobre a portaria 1482 de 2016 do Ministério da Saúde que institui Grupo de Trabalho para discutir projeto
de Plano de Saúde Acessível”.
REQUERIMENTO Nº 396/16 Da Sra. Jandira Feghali – que “solicita seja convocado o Sr. Ministro da Saúde, a fim
de prestar esclarecimentos sobre a portaria nº 1.482, de 4 de agosto de 2016, que institui grupo de estudo para
oferecer subsídios à adoção de planos privados de baixa cobertura”.
REQUERIMENTO Nº 397/16 Do Sr. Marcus Pestana – que “solicita sejam convidados o Secretário–Executivo da
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e representante do Ministério Público Federal
com atuação na defesa do Consumidor e da Ordem Econômica para prestarem esclarecimentos, em audiência
pública, sobre o preço de comercialização de medicamentos em farmácias brasileiras”.
REQUERIMENTO Nº 398/16 Do Sr. Mário Heringer – que “requer a realização de Audiência Pública da Comissão
de Seguridade Social e Família para apresentação e discussão dos dados relativos à situação da saúde mental

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

249

dos adolescentes em conflito com a lei em regime de privação de liberdade, no âmbito da Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei em Regime de Internação e Internação
Provisória (PNAISARI)”.
REQUERIMENTO Nº 399/16 Do Sr. Hiran Gonçalves – que “solicita incluir convidados na audiência pública para
debater o prolongamento da direção fiscal concedida à Unimed Rio de Janeiro pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”.
REQUERIMENTO Nº 400/16 Do Sr. Adail Carneiro – (REQ 391/2016) – que “requer incluir no Requerimento
391/2016 “realização de Audiência Pública para discussão da utilização de biotecnologia para o combate ao
mosquito Aedes aegypti”, já aprovado em Reunião Deliberativa, mais um convidado”.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 251/15 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC
163/2015) – que “aprova, nas condições que especifica, o texto da Convenção sobre a Cobrança Internacional
de Alimentos para Crianças e Outros Membros da Família, bem como o do Protocolo sobre a Lei Aplicável às
Obrigações de Prestar Alimentos, concluídos na Haia, em 23 de novembro de 2007”.
RELATORA: Deputada CHRISTIANE DE SOUZA YARED.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 1.806/15 – do Sr. Laudivio Carvalho – que “altera o Decreto–Lei nº 3.688, de 03 de outubro
de 1941, para estabelecer como contravenção penal a conduta de abordar, importunar ou constranger mulher
com gestos ou palavras torpes ou obscenas. (Lei da “Cantada”)”
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Flavinho, Jean Wyllys e Laura Carneiro, em 11/05/2016.
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 6.751/10 – do Senado Federal – Paulo Paim – (PLS 46/2006) – que “acrescenta parágrafo
único ao art. 17 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para instituir
medidas assecuratórias da integridade da criança e do adolescente”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Mandetta e Silas Freire, em 09/08/2016.
PROJETO DE LEI Nº 7.279/10 – do Senado Federal – Serys Slhessarenko – (PLS 160/2009) – que “dispõe sobre
a definição de diarista”.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de Relator 2 da CTASP, e pela rejeição da Emenda de Relator 1
da CTASP, com subemenda.
PROJETO DE LEI Nº 3.212/15 – do Senado Federal – Marcelo Crivella – (PLS 700/2007) – que “altera a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para caracterizar o abandono afetivo
como ilícito civil”.
RELATOR: Deputado ALAN RICK.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.069/15 – do Senado Federal – Humberto Costa – (PLS 276/2015) – que “altera a Lei nº
11.903, de 14 de janeiro de 2009, para dispor sobre o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos”.
RELATOR: Deputado DR. SINVAL MALHEIROS.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Mandetta, em 09/08/2016.
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 dro-
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gas, 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.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da Emenda 1/2016 da CSSF, da Emenda 2/2016 da CSSF, e da
Emenda 3/2016 da CSSF.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 5.312/05 – dos Srs. Luiz Carlos Hauly e Rafael Guerra – que “dispõe sobre a criação do Fundo
Nacional de Financiamento da Saúde – FUNPROSUS e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PARECER: pela aprovação, com emendas.
PROJETO DE LEI Nº 2.240/11 – da Sra. Jô Moraes – que “institui o Programa Nacional de Atenção à Saúde de
Pessoas com Epilepsia”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO.
PARECER: pela rejeição do projeto e apresentação de Indicação ao Poder Executivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.181/12 – do Sr. Aureo – que “obriga a disponibilização de álcool em gel em praças de alimentação em shopping centers”.
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.781/12 – do Sr. Ângelo Agnolin – que “altera a Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001,
para tornar obrigatória a utilização da modalidade pregão eletrônico nas licitações para aquisição de bens ou
contratação de serviços comuns na área da saúde”. (Apensado: PL 5753/2013)
RELATOR: Deputado SERGIO VIDIGAL.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 5753/2013, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.817/12 – do Sr. Francisco Floriano – que “institui a avaliação anual de saúde para motoristas de ônibus e de cooperativas de vans e táxis e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.060/13 – da Sra. Erika Kokay – que “institui o Dia Nacional da Doença de Huntington”.
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.358/13 – do Sr. Giovani Cherini – que “acrescenta os arts. 5–A e 5–B na Lei nº 9.867, que
dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais, visando à integração social dos cidadãos,
conforme especifica”.
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 6.786/13 – do Sr. Henrique Oliveira – que “limita o percentual permitido do metal cádmio
nas bijuterias, acessórios assemelhados e brinquedos”. (Apensado: PL 6847/2013)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Limitado em até 0,03%.
RELATOR: Deputado MANDETTA.
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do PL 6847/2013, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 6.951/13 – do Sr. Ronaldo Nogueira – que “dispõe o credenciamento de profissionais e de
empresas da área de saúde, para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em nível ambulatorial”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 7.153/14 – do Sr. Edinho Bez – que “destina recursos aos hospitais filantrópicos situados em
locais de interesse turístico”.
RELATOR: Deputado MISAEL VARELLA.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
O Deputado Vitor Lippi apresentou voto em separado em 03/08/2016.
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PROJETO DE LEI Nº 7.163/14 – da Sra. Erika Kokay – que “amplia o rol de hipóteses que configuram a violência doméstica e familiar contra a mulher, modificando a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria
da Penha”.
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 7.333/14 – do Sr. Valadares Filho – que “altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
para dispor sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a lan houses, cybercafés e demais estabelecimentos de prestação de serviços de internet”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
Vista ao Deputado Jorge Solla, em 28/06/2016.
PROJETO DE LEI Nº 7.771/14 – do Sr. Alexandre Leite – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre os serviços de administração de dietas enteral e parenteral”.
RELATOR: Deputado MISAEL VARELLA.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 7.977/14 – do Sr. Jovair Arantes – que “destina recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT para apoiar pesquisas científicas, inclusive com células tronco, visando
à cura de doenças neurodegenerativas”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 11.540, de 2007.
RELATOR: Deputado WILSON FILHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 103/15 – do Sr. Alceu Moreira – que “altera dispositivo da Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003 – Estatuto do Idoso”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Aumenta o percentual de reserva para idosos de unidades disponibilizadas atráves
de programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos.
RELATOR: Deputado DR. JOÃO.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano.
PROJETO DE LEI Nº 412/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “acrescenta alínea “h” ao art. 8º da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, autorizando que sejam dedutíveis, na declaração do Imposto de Renda, as despesas
de aquisição de medicamentos de uso contínuo, para consumo do contribuinte com idade igual ou superior
a cinqüenta anos”.
RELATOR: Deputado RÔNEY NEMER.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Jorge Solla e Pompeo de Mattos, em 04/11/2015.
Os Deputados Jorge Solla e Pompeo de Mattos apresentaram votos em separado.
PROJETO DE LEI Nº 1.444/15 – do Sr. Dr. Jorge Silva – que “altera o art. 1º da Lei nº 10.449, de 9 de maio de 2002,
que dispõe sobre a comercialização de preservativos masculinos de látex de borracha”.
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.454/15 – do Sr. Roberto Alves – que “ Institui a Semana Nacional de Combate a Sexualização de Crianças e Adolescentes”.
RELATORA: Deputada ROSANGELA GOMES.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 1.490/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004,
que dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM e o Fundo da Marinha
Mercante – FMM, e dá outras providências, para prever a possibilidade de utilização dos recursos do FMM para
a construção ou reparos de unidades básicas de saúde fluviais”.
RELATORA: Deputada MARIANA CARVALHO.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.452/15 – da Sra. Dulce Miranda – que “institui o mês de agosto como o Mês do Aleitamento Materno”.
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
PARECER: pela aprovação.
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 07
HORÁRIO: 14h
A – Audiência Pública:
(Requerimento nº 338 do Deputado Darcisio Perondi, subscrito pela Deputada Carmen Zanotto)
Tema:
“Discutir a Aprovação de Alegações Funcionais para Alimentos pela ANVISA”.
Convidados:
JARBAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR
Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
TATIANA RAPOSO PIRES
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Dietéticos e para Fins Especiais(ABIAD)
ARY BUCIONE
Presidente do International Life Sciences Institute (ILSI)
DIMITRI HOMAR
Médico Nutrólogo da Associação Brasileira de Nutrologia
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.939/15 – da Sra. Rosangela Gomes – que “cria a audiência de admoestação no processo
criminal para autores de violência doméstica e familiar”.
RELATORA: Deputada DULCE MIRANDA.
PROJETO DE LEI Nº 4.145/15 – do Sr. 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”.
RELATOR: Deputado DANILO FORTE.
PROJETO DE LEI Nº 1.498/11 – da Sra. Gorete Pereira – que “acrescenta artigo à Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, a fim de excluir a responsabilidade pessoal dos diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores das entidades beneficentes de assistência social quanto a débitos trabalhistas e previdenciários”.
RELATOR: Deputado FLAVINHO.
PROJETO DE LEI Nº 6.095/13 – do Sr. Valadares Filho – que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para
incluir prioridade de atendimento grupos familiares integrados por pessoas com idade entre quinze e vinte e
nove anos de idade”. (Apensados: PL 6511/2013, PL 7219/2014 e PL 4601/2016)
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
PROJETO DE LEI Nº 1.580/15 – do Sr. Laudivio Carvalho – que “concede às doadoras de leite materno isenção
de pagamento de taxa de inscrição em concurso para provimento de cargo ou emprego na administração pública federal”. (Apensados: PL 2242/2015 e PL 2309/2015)
RELATORA: Deputada CONCEIÇÃO SAMPAIO.
PROJETO DE LEI Nº 2.085/15 – do Sr. Uldurico Junior – que “acrescenta § 2° ao art. 42 do CDC a fim de proibir
negativa de contratação de serviços, após cobrança de taxa, em contrato de adesão”.
RELATOR: Deputado MIGUEL LOMBARDI.
PROJETO DE LEI Nº 2.132/15 – do Sr. Sóstenes Cavalcante – que “acrescenta o inciso XLII ao art. 10 da Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977, para configurar, como infração sanitária, a venda e o fornecimento de bebida
alcoólica em lanchonetes e padarias”.
RELATOR: Deputado HUGO MOTTA.
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PROJETO DE LEI Nº 2.383/15 – do Sr. Carlos Manato – que “acrescenta o § 2° do art. 2°–A, Lei n.º 8.560, de 29 de
dezembro de 1992, para tornar desnecessária a anulação do registro de filiação para ajuizamento de ação de
investigação de paternidade biológica”.
RELATOR: Deputado MANDETTA.
PROJETO DE LEI Nº 2.421/15 – do Sr. Dr. Jorge Silva – que “assegura à mulher, na condição de chefe de família,
o direito de aquisição de terras públicas”
RELATOR: Deputado DIEGO GARCIA.
PROJETO DE LEI Nº 2.977/15 – da Sra. Leandre – que “acrescenta inciso IV ao art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para adicionar ao dispositivo a hipótese de inexigibilidade de licitação que especifica, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
PROJETO DE LEI Nº 3.012/15 – da Sra. Alice Portugal – que “dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento para proteção às mulheres bolsistas em função de maternidade”.
RELATORA: Deputada ANGELA ALBINO.
PROJETO DE LEI Nº 3.139/15 – do Sr. Lucas Vergilio – que “ Altera a redação do caput do art. 24, acrescido dos
§§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e modifica o art. 36, mediante a inserção da alínea “m”, ambos do Decreto–Lei nº 73, de 21
de novembro de 1966”.
RELATORA: Deputada CHRISTIANE DE SOUZA YARED.
PROJETO DE LEI Nº 4.008/15 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de certificação de
óculos e lentes ópticas”.
RELATOR: Deputado HIRAN GONÇALVES.
PROJETO DE LEI Nº 4.161/15 – da Sra. Luizianne Lins – que “altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da
educação básica e dá outras providências, para estabelecer que os gêneros alimentícios adquiridos no âmbito
do PNAE deverão ser entregues pelos contratados no prazo de validade igual ou inferior à metade do tempo
total de validade dos referidos alimentos”.
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 4.165/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “acrescenta a alínea “d”, no inciso I do art. 6º da Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para determinar a realização de campanhas permanentes de incentivo à
prática de atividades físicas”. (Apensado: PL 4245/2015)
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 4.291/16 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “altera a Lei n° 12.513, de 26 de outubro
de 2011, para assegurar prioridade de atendimento pelo Pronatec aos estudantes integrantes de famílias com
mulheres responsáveis pela unidade familiar”.
RELATORA: Deputada SHÉRIDAN.
PROJETO DE LEI Nº 4.402/16 – do Sr. Alan Rick – que “altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que “Institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”, para dispor sobre a validade dos
laudos médicos exigidos para participação de pessoas com deficiência em concursos públicos e processos seletivos”.
RELATOR: Deputado JHONATAN DE JESUS.
PROJETO DE LEI Nº 5.284/16 – da Sra. Conceição Sampaio – que “altera a redação do art. 134 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PROJETO DE LEI Nº 5.298/16 – do Sr. Daniel Vilela – que “acresce dispositivo à Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, que institui o Código Civil, para responsabilizar financeiramente o motorista que pratica crime de homicídio ou lesão corporal com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência”.
RELATORA: Deputada RAQUEL MUNIZ.
PROJETO DE LEI Nº 5.655/16 – do Senado Federal – Vital do Rêgo – (PLS 266/2014) – que “altera o art. 16 da Lei
nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais Médicos, para tornar obrigatório o envio, ao
Conselho Regional de Medicina (CRM), de listagem dos tutores e supervisores dos médicos intercambistas e das
instituições de ensino responsáveis pela supervisão e pela tutoria acadêmica em cada Município participante”.
RELATOR: Deputado LUCIANO DUCCI.
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.374/16 – do Sr. Celso Jacob – que “inclui inciso V, no art. 2º da Lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011”.
RELATOR: Deputado MARX BELTRÃO.
PROJETO DE LEI Nº 4.996/16 – do Senado Federal – Ana Amélia – (PLS 378/2014) – que “acrescenta inciso XIV ao
art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para dispor sobre a humanização das
relações e dos processos de atenção e gestão em saúde, e estabelece o direito do usuário a acompanhante durante
o atendimento ou a internação nos serviços de saúde e a visita aberta na internação”. (Apensado: PL 3569/2015)
RELATORA: Deputada SHÉRIDAN.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 12
HORÁRIO: 10h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 144/16 Do Sr. Lucas Vergilio – (REQ 118/2016) – que “requer o aditamento do requerimento
CTASP nº 118/2016 para a inclusão de convidado na audiência pública”.
REQUERIMENTO Nº 145/16 Do Sr. Bebeto – que “requer a formalização de consulta ao Tribunal de Contas da
União sobre tema de interesse desta Comissão”.
REQUERIMENTO Nº 146/16 Do Sr. Daniel Vilela – (REQ 118/2016) – que “requer aditamento ao REQ nº 118/2016
– CTASP, aprovado no último dia 24 de maio do corrente ano, para a inclusão de novo convidado na Audiência Pública que especifica, a ser realizada por este colegiado no intuito de debater o PL 2885/15, que assegura
acesso, independente da cobrança de qualquer valor, de educadores físicos a estabelecimentos de prática de
exercício físico para acompanhar seus alunos”
REQUERIMENTO Nº 147/16 Da Sra. Erika Kokay – que “requer a realização de Audiência Pública para debater a
situação dos servidores públicos na atual conjuntura de crise e a pauta prioritária do funcionalismo público”.
REQUERIMENTO Nº 148/16 Da Sra. Flávia Morais – que “requer a realização de Audiência Pública para debater
a metodologia utilizada para classificar a deficiência e o grau de funcionalidade à luz da Lei Brasileira de Inclusão (LBI)”
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
URGENTE
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 5.230/13 – do Sr. Ricardo Izar – que “Altera a Lei nº
12.592, de 18 de janeiro 2012, para dispor sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as
atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador e pessoas jurídicas
registradas como salão de beleza”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela aprovação.
7–
PROJETO DE LEI Nº 2.750/15 – do Sr. André Figueiredo – que “aplica o disposto nos art. 3º, I, “a” e “b”, e art. 4º,
§ 2º, I, “a” e II “a”, “b” e “c”, e § 4º da Lei n. 7.998/1990, com s redação dada pela Lei n.13.134/2015, aos trabalhadores desempregados que, no período de vigência do art. 1º e do art.4º, III, da Medida Provisória n. 665/2014,
compreendido entre 28 de fevereiro e 16 de junho de 2015, atendiam às condições, requisitos e exigências
previstos naquela lei, para fins de obtenção, majoração ou ampliação do número de parcelas do benefício do
seguro desemprego, assegurando–se os direitos adquiridos”. (Apensado: PL 4040/15)
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 4040/15, apensado, com substitutivo.
Retiradas: 0
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PRIORIDADE
8–
PROJETO DE LEI Nº 3.739/15 – da Comissão de Legislação Participativa – que “altera o art. 20 da Lei nº 8.036/1990,
a fim de permitir a movimentação da conta do trabalhador no FGTS para integralização de cotas de Fundo de
Investimento destinado a financiar a exploração do pré–sal pela Petrobrás”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 0
9–
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 454/14 – do Senado Federal – que “estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos com deficiência”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Daniel Vilela e Leonardo Monteiro, em 06/05/15.
Retiradas: 1
10 –
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/15 – do Sr. Daniel Vilela – que “estabelece a fixação na lei de diretrizes orçamentárias parâmetros e limites para o crescimento das despesas não financeiras na União, nos Estados
e Distrito Federal e nos Municípios, limitando–as ao respectivo crescimento econômico”.
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
11 –
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 117/15 – do Sr. João Gualberto – que “regulamenta as transferências
voluntárias de recursos federais, retirando as competências das Leis de Diretrizes Orçamentárias para fazê–lo
anualmente”.
RELATORA: Deputada GEOVANIA DE SÁ.
PARECER: pela aprovação.
Vista à Deputada Erika Kokay, em 18/11/15.
Retiradas: 1
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 641/12 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “revoga o Decreto nº 7.777,
de 24 de julho de 2012”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 1
13 –
PROJETO DE LEI Nº 915/15 – do Sr. Ronaldo Fonseca e outros – que “define o crime de lesa–pátria”
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
14 –
PROJETO DE LEI Nº 1.590/15 – do Sr. Ezequiel Fonseca – que “altera a Lei n.º 1079 de 10 de Abril de 1950,
que “Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento” para incluir entre
os Crimes Contra o Livre Exercício dos Poderes Constitucionais, a desídia em expedir atos regulamentadores
necessários para execução das Leis”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista à Deputada Geovania de Sá, em 06/07/16.
Retiradas: 0
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C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
15 –
PROJETO DE LEI Nº 6.685/09 – do Senado Federal – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para
dispor sobre a proteção do trabalho do idoso”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PARECER: pela aprovação deste e da emenda aprovada na Comissão de Seguridade Social e Familia, com subemenda.
Vista ao Deputado Lucas Vergilio, em 09/09/15.
O Deputado Lucas Vergilio apresentou voto em separado em 22/09/15.
Retiradas: 1
16 –
PROJETO DE LEI Nº 483/11 – do Senado Federal – que “acrescenta dispositivos ao art. 473 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir ao trabalhador deixar de comparecer ao trabalho para tratar de interesse particular ou para acompanhamento de
atividade escolar de dependente”.
RELATOR: Deputado FÁBIO MITIDIERI.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retiradas: 0
17 –
PROJETO DE LEI Nº 2.221/11 – do Senado Federal – que “acrescenta § 5º ao art. 60 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”, para
estabelecer a vedação de alta programada durante o período de concessão do auxílio–doença”. (Apensados:
PLs 4845/12, 5054/13, 5197/13 e 5975/13)
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 5.975/13, apensado, nos termos do Substitutivo adotado na Comissão de
Seguridade Social e Família, com subemendas, e pela rejeição dos PLs nºs 4.845/12, 5.054/13 e 5.197/13, apensados.
Retiradas: 2
18 –
PROJETO DE LEI Nº 2.681/11 – do Senado Federal – que “altera o § 2º do art. 195 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a perícia judicial
em caso de arguição de insalubridade ou periculosidade”. (Apensado: PL 4648/09)
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 4648/09, apensado.
O Deputado Silvio Costa apresentou voto em separado em 19/05/15.
Retiradas: 1
19 –
PROJETO DE LEI Nº 3.253/12 – do Senado Federal – que “acrescenta parágrafo único ao art. 17 da Lei nº 11.692,
de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), para estabelecer o atendimento prioritário de jovens egressos de abrigos pelo Projovem Trabalhador”. (Apensados: PLs
5709/09, 7359/10 e 4099/15)
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição dos PLs 7359/10, 5709/09 e 4099/15, apensados.
Retiradas: 0
20 –
PROJETO DE LEI Nº 4.884/12 – do Senado Federal – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social, para dispor sobre licença especial à gestante em situação de risco”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Bebeto, em 14/10/15.
Retiradas: 1
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21 –
PROJETO DE LEI Nº 7.407/14 – do Senado Federal – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para
dispor sobre o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e sobre o estabelecimento
de mecanismos de transparência e de prestação de contas do gestor e do agente operador do FGTS”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 0
22 –
PROJETO DE LEI Nº 4.397/16 – do Tribunal Superior do Trabalho – que “dispõe sobre a criação de cargos de
provimento efetivo, de cargos em comissão e de funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
23 –
PROJETO DE LEI Nº 4.766/16 – do Senado Federal – que “institui o Programa Disque–Denúncia do Trabalhador”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
24 –
PROJETO DE LEI Nº 3.310/00 – do Sr. Euler Morais – que “modifica a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de
possibilitar o saque do saldo da conta vinculada do FGTS para tratamento de saúde de parentes em 1º grau do titular
acometidos da AIDS”. (Apensados: PLs 3334/00, 3371/00, 1079/11, 3394/00, 653/11, 4159/01, 2194/03, 2926/04, 4095
/04, 4578/04, 4800/05, 4879/05, 4935/05, 6086/05, 7653/06, 1593/07, 5098/09, 1695/11, 2172/07, 3345/08 e 8017/10)
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 3.334/00, 3.371/00, 3.394/00, 4.159/01, 2.194/03, 2.926/04, 4.095/04,
4.578/04, 4.800/05, 4.879/05, 4.935/05, 6.086/05, 7.653/06, 1.593/07, 2.172/07, 3.345/08, 5.098/09, 8.017/10,
653/11, 1.079/11 e 1.695/11, apensados, e do Substitutivo aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família.
Vista ao Deputado Daniel Vilela, em 18/05/2016.
Retiradas: 2
25 –
PROJETO DE LEI Nº 4.296/08 – do Sr. Deley – que “dispõe sobre a estabilidade de empregados de empresas
objeto de cisão, fusão, incorporação ou agrupamento societário”. (Apensado: PL 4411/08)
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 4411/08, apensado, com substitutivo.
Vista ao Deputado Erivelton Santana, em 21/08/13.
Os Deputados Sandro Mabel e Silvio Costa apresentaram votos em separado.
Retiradas: 0
26 –
PROJETO DE LEI Nº 7.867/10 – do Sr. Rodrigo Maia – que “altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008,
que dispõe sobre o estágio de estudantes; e dá outras providências”. (Apensado: PL 2673/11)
RELATORA: Deputada GEOVANIA DE SÁ.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 2673/11, apensado, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão
de Educação.
Vista à Deputada Erika Kokay, em 13/07/2016.
Retiradas: 0
27 –
PROJETO DE LEI Nº 1.099/11 – do Sr. Cleber Verde – que “garante ao pescador profissional artesanal de camarões o
recebimento do seguro–desemprego ainda que o defeso da pesca do camarão seja parcial” (Apensado: PL 1263/11)
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
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PARECER: pela rejeição deste e do PL 1263/11, apensado.
Retiradas: 1
28 –
PROJETO DE LEI Nº 1.748/11 – do Senado Federal – que “altera a Lei nº 7.064, de 6 de dezembro de 1982,
para dispor sobre os trabalhadores contratados ou transferidos por seus empregadores para prestar serviços
no exterior”. (Apensados: PLs 3360/08 e 4609/09)
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 3.360/08, apensado, e da emenda apresentada nesta Comissão, com
substitutivo; e pela rejeição do PL nº 4.609/09, apensado.
O Deputado Laercio Oliveira apresentou voto em separado em 22/09/2015.
Retiradas: 1
29 –
PROJETO DE LEI Nº 4.705/12 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a redação do “caput” do art. 143 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, para determinar que os dez dias convertidos em abono pecuniário deverão ser remunerados acrescidos de um terço sobre a remuneração devida nos dias correspondentes”. (Apensado: PL 7989/14)
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PARECER: pela aprovação deste e do PL 7989/14, apensado, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda 1/2013
da CTASP.
Retiradas: 1
30 –
PROJETO DE LEI Nº 5.100/13 – do Sr. Laercio Oliveira – que “altera a Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retiradas: 1
31 –
PROJETO DE LEI Nº 5.347/13 – da Sra. Gorete Pereira – que “acrescenta parágrafo único ao art. 765 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto–lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
O Deputado Silvio Costa apresentou voto em separado em 11/06/15.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 09/12/15.
Retiradas: 0
32 –
PROJETO DE LEI Nº 6.785/13 – do Senado Federal – que “altera os arts. 18 e 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei das Concessões e Permissões de Serviços Públicos), para vedar a participação dos ocupantes
de mandato eletivo e dos respectivos parentes, até o segundo grau, na gestão de empresas concessionárias
de serviços públicos”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Retiradas: 0
33 –
PROJETO DE LEI Nº 7.555/14 – do Sr. Jorginho Mello – que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências, a fim
de permitir a movimentação da conta vinculada do trabalhador para fomentar a abertura de micro e pequenas empresas”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Lucas Vergilio, em 28/10/2015.
O Deputado Lucas Vergilio apresentou voto em separado em 03/11/2015.
Retiradas: 1
34 –
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PROJETO DE LEI Nº 7.824/14 – do Sr. Vicentinho – que “acrescenta parágrafo único ao art.189 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, para considerar insalubres as atividades desempenhadas no interior das cozinhas
industriais”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 1
35 –
PROJETO DE LEI Nº 447/15 – do Sr. Décio Lima – que “altera o inciso II do art. 193 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT para incluir os Agentes das Autoridades de Trânsito nas atividades periculosas”
RELATORA: Deputada GEOVANIA DE SÁ.
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Cabo Sabino e Rôney Nemer, em 13/07/16.
Retiradas: 0
36 – PROJETO DE LEI Nº 1.397/15 – do Sr. Angelim – que “dá nova redação à Lei n.º 11.284, de 2 de março de
2006, para garantir a contratação e a manutenção no emprego de mulheres nas empresas que exploram concessões florestais”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
37 –
PROJETO DE LEI Nº 1.520/15 – do Sr. Roberto Sales – que “dispõe sobre o tratamento diferenciado de mesários eleitorais em concursos públicos e processos seletivos”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PARECER: pela rejeição.
Vista à Deputada Flávia Morais, em 13/07/16.
Retiradas: 1
38 –
PROJETO DE LEI Nº 1.636/15 – do Sr. Ronaldo Lessa – que “altera o Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 (CLT) para dispensar microempresas, firmas individuais, empresas de pequeno porte e pessoas físicas do
depósito recursal”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
Retiradas: 0
39 – PROJETO DE LEI Nº 1.710/15 – da Sra. Tia Eron – que “dispõe sobre a política de desenvolvimento e apoio
às atividades das mulheres marisqueiras”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
40 – PROJETO DE LEI Nº 2.112/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto–lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, proibindo condições distintas entre os
empregados para adesão a plano de demissão voluntária”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 0
41 –
PROJETO DE LEI Nº 2.308/15 – do Sr. Eduardo Cury – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim
de dispor sobre a opção do trabalhador pelo recebimento, em sua folha de salários, dos valores a ele devidos
a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 1
42 –
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PROJETO DE LEI Nº 2.321/15 – do Sr. André Figueiredo – que “estabelece que as categorias compostas por restaurantes, bares, barracas de praia e similares e hotéis, pousadas e similares não estão inclusas na de “comércio em geral”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista ao Deputado Jorge Côrte Real, em 13/07/16.
Retiradas: 0
43 – PROJETO DE LEI Nº 2.615/15 – do Sr. Marcos Soares – que “dispõe sobre a simplificação do atendimento
prestado ao cidadão, institui a dispensa de apresentação de documento original em face de apresentação de
cópia autenticada e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WALNEY ROCHA.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 13/07/16.
Retiradas: 0
44 –
PROJETO DE LEI Nº 2.855/15 – do Sr. João Rodrigues – que “proíbe a utilização de recursos públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para realização de obras de infraestrutura fora do território
nacional conforme disposto e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PARECER: pela rejeição.
Retiradas: 0
45 – PROJETO DE LEI Nº 3.605/15 – do Sr. Elizeu Dionizio – que “autoriza o Poder Executivo a instalar no município de Cassilândia o Campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul”
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
46 –
PROJETO DE LEI Nº 4.271/16 – do Sr. João Derly – que “regulamenta o § 3º do art. 216–A da Constituição Federal, para dispor sobre o Sistema Nacional de Cultura”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
47 – PROJETO DE LEI Nº 5.173/16 – do Sr. Kaio Maniçoba – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Sertão, no Município de Serra Talhada, no Estado de Pernambuco”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
48 –
PROJETO DE LEI Nº 5.261/16 – do Sr. Moses Rodrigues – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Universidade Federal da Ibiapaba, no Estado do Ceará”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PARECER: pela aprovação.
Retiradas: 0
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26–08–16

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 4.579/09 – do Sr. Dr. Pinotti – que “altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que
dispõe sobre o estágio de estudantes, para ampliar o prazo máximo do estágio para três anos e para tornar obrigatória a concessão de auxílio–alimentação ao estagiário pela empresa concedente”. (Apensados: PL 5094/2009,
PL 5262/2009 (Apensado: PL 4273/2012), PL 4443/2012, PL 4598/2012 e PL 4813/2012)
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RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 7.769/14 – do Sr. Márcio Marinho – que “altera o artigo 1° da Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985 – Lei da ação civil pública”.
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
PROJETO DE LEI Nº 7.812/14 – do Sr. Rodrigo Maia – que “regulamenta a profissão de Agente de Proteção da
Aviação Civil – APAC, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 8.059/14 – do Sr. Rubens Bueno – que “altera a Lei nº 7.290, de 19 de dezembro de 1984
para dispor sobre a atividade do transportador autônomo”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 261/15 – do Sr. Rubens Bueno – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e à Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para dispor sobre a obrigatoriedade de recolhimento,
pelas concessionárias, das contribuições previdenciárias e para o FGTS”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 494/15 – do Sr. Capitão Augusto – que “altera o Decreto–Lei nº 667/69, que Reorganiza as
Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PROJETO DE LEI Nº 507/15 – do Sr. Major Olimpio Gomes – que “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 Território e do
Distrito Federal, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PROJETO DE LEI Nº 583/15 – do Sr. Major Olimpio – que “altera o art. 6º, do Decreto–Lei nº 667, de 2 de julho
de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e
do Distrito Federal, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PROJETO DE LEI Nº 1.259/15 – do Sr. Alberto Fraga – que “altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei no 7479, de 02 junho de
1986; acrescenta o art. 69–A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da CBMDF, de que trata a
Lei 6.302, de dezembro de 1975”. (Apensado: PL 3265/2015)
RELATOR: Deputado RÔNEY NEMER.
PROJETO DE LEI Nº 3.783/15 – do Sr. André Abdon – que “dispõe sobre a prestação de contas anual dos Fundos
de Pensão das pessoas jurídicas que compõe a administração pública indireta, ao TCU e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 4.124/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de
valores arrecadados a título de inscrição em concursos, e dá outras providências”. (Apensado: PL 5486/2016)
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.
PROJETO DE LEI Nº 4.201/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “torna obrigatório o ressarcimento ao erário pelo
condutor de veículo automotor que der causa a acidentes dos quais resultem prejuízos aos cofres públicos”.
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.
PROJETO DE LEI Nº 4.282/16 – do Sr. Carlos Bezerra – que “regulamenta o exercício da atividade de Ioga”.
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.
PROJETO DE LEI Nº 4.389/16 – do Sr. Wilson Filho – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão da Paraíba – IFSPB, por desmembramento do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia – IFPB”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO.
PROJETO DE LEI Nº 4.497/16 – do Sr. Carlos Bezerra – que “dá nova redação ao art. 11 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), para estabelecer que, em qualquer ação de competência da Justiça do Trabalho, não corre
prazo prescricional contra pessoas menores de dezoito anos”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO.
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PROJETO DE LEI Nº 4.514/16 – do Sr. Marcelo Belinati – que “acrescenta §10 ao art. 2° da Lei n° 6.830, de 22 de
setembro de 1980, para impedir a inscrição em Dívida Ativa da União de valores referentes a benefícios do Regime Geral de Previdência Social pagos por erro da Administração”. (Apensado: PL 5442/2016)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO.
PROJETO DE LEI Nº 4.607/16 – do Sr. Jovair Arantes – que “dispõe sobre a concessão de financiamentos pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a micro e pequenas empresas”.
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.
PROJETO DE LEI Nº 4.848/16 – do Sr. José Augusto Curvo – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
– Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências”. (Apensado: PL 5320/2016)
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 4.975/16 – do Sr. Alberto Fraga – que “altera o §1º do art. 852–B da Consolidação das Leis
do Trabalho –CLT, para determinar a conversão do procedimento sumaríssimo em procedimento ordinário em
face da necessidade de citação por edital”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.135/16 – do Sr. Nelson Marchezan Junior – que “estabelece prazo para decisões administrativas em processos de ressarcimento, compensação ou restituição”.
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA.
PROJETO DE LEI Nº 5.142/16 – do Sr. Felipe Bornier – que “criação do serviço de Disque Denúncia para os cidadãos que desejam revelar irregularidades no auxílio do programa Bolsa Família do Governo Federal”.
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PROJETO DE LEI Nº 5.151/16 – do Sr. Max Filho – que “altera o art. 13 da Lei nº 13.103/2015, para dispor sobre
a exigibilidade de exame toxicológico para motoristas profissionais”.
RELATOR: Deputado RÔNEY NEMER.
PROJETO DE LEI Nº 5.167/16 – do Sr. Cabo Sabino – que “dispõe sobre o exercício das profissões de Vistoriador
e Regulador de Seguros de Automóveis”.
RELATOR: Deputado RÔNEY NEMER.
PROJETO DE LEI Nº 5.225/16 – do Sr. Ronaldo Nogueira – que “dispõe sobre a utilização dos prêmios em milhagens aéreas de agentes ou servidores públicos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO.
PROJETO DE LEI Nº 5.232/16 – do Sr. Uldurico Junior – que “altera o § 1° do art. 477 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, para assegurar assistência ao empregado
que tenha seu contrato de trabalho rescindido, mesmo antes de um ano de trabalho”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.245/16 – do Sr. Bonifácio de Andrada – que “acrescenta o parágrafo 2º ao art. 459 do Decreto–Lei nº 5.452, de 1943 – CLT – para possibilitar que empresas, com mais de uma base territorial, atendendo
a peculiaridades locais, façam o pagamento de seus funcionários em uma única data”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.379/16 – do Sr. Wilson Filho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Rural
Federal da Paraíba (URFPB), no município de Areia, PB, mediante transformação e utilizando a infraestrutura
do Centro de Ciência Agrárias da Universidade Federal da Paraíba”.
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.384/16 – do Sr. Luiz Lauro Filho – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que
“dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências”, para permitir a movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para pagamento de determinados tributos”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PROJETO DE LEI Nº 5.427/16 – do Sr. Roberto Alves – que “dispõe sobre a doação de brinquedos, material escolar, e peças de vestuários infantis apreendidos pela Polícia Federal e pela Receita Federal, em todo o Território
Nacional”.
RELATORA: Deputada GEOVANIA DE SÁ.
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PROJETO DE LEI Nº 5.431/16 – do Sr. Jerônimo Goergen – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, dá nova redação ao art. 235–B, VII e revoga os parágrafos 6º e 7º, do art. 168”. (Apensado: PL 5903/2016)
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.441/16 – do Sr. João Fernando Coutinho – que “torna obrigatória toda empresa e/ou indústria instalada em território nacional que recebam isenção ou incentivos fiscais, contratar no mínimo 20%
dos seus empregados oriundos de convênio de qualificação das Escolas Técnicas”.
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PROJETO DE LEI Nº 5.456/16 – da Sra. Laura Carneiro – que “regulamenta a profissão de arqueólogo e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
PROJETO DE LEI Nº 5.471/16 – do Sr. João Paulo Papa – que “altera o Decreto–Lei no. 2.398, de 21 de dezembro
de 1987, que dispõe sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União,
e dá outras providências, para alterar a forma de atualização anual da taxa de ocupação dos terrenos da União”
(Apensado: PL 5525/2016)
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.
PROJETO DE LEI Nº 5.474/16 – do Sr. Joaquim Passarinho – que “altera o Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, para conferir melhor controle às decisões administrativas fiscais e proporcionar efetividade à defesa dos
Contribuintes”.
RELATOR: Deputado FÁBIO MITIDIERI.
PROJETO DE LEI Nº 5.573/16 – do Sr. Marcelo Álvaro Antônio – que “inclui o §1º e o §2º, ao inciso III, do art. 2º,
da Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, que “dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua
integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência–Corde,
institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crime, e dá outras providências. “”
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.612/16 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “obriga as concessionárias e permissionárias de
serviço público de distribuição de energia elétrica a disponibilizarem os valores arrecadados e repassados às
prefeituras municipais referentes à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública previsto no
art. 149–A da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.664/16 – do Sr. Zé Silva – que “institui o Sistema de Obras Públicas (SisOP)”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.697/16 – do Sr. Cleber Verde – que “acrescenta § 5º ao art. 58 da Lei nº 8.213 de 24 de julho
de 1991, que Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.210/15 – do Sr. Marcelo Belinati – que “institui a obrigatoriedade do uso de torneira com
temporizador de vazão, em todos os órgãos públicos, com o intuito de evitar o desperdício de água”.
RELATOR: Deputado ORLANDO SILVA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.187/16 – da Sra. Gorete Pereira – que “acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, a fim de dispor a respeito de atribuição de honorários periciais a parte sucumbente, a responsabilidade das partes e de seus procuradores por litigância de má–fé e de testemunhas por crime de falso
testemunho”
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO.
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COMISSÃO DE TURISMO
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 02
HORÁRIO: 14h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 153/16 Do Sr. Herculano Passos – que “requer a realização de Seminário em Comemoração
aos 50 anos do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR”.
REQUERIMENTO Nº 154/16 Do Sr. Herculano Passos – que “requer a realização de Audiência Pública para debater sobre Cabotagem Aérea e Céu Aberto”.
REQUERIMENTO Nº 155/16 Do Sr. Herculano Passos – que “requer a transformação da audiência pública, objeto do Requerimento nº 150/2016 CTUR, em seminário e a inclusão de convidados, a fim de debater sobre a
Economia Colaborativa”.
REQUERIMENTO Nº 156/16 Do Sr. Herculano Passos – que “requer a realização de Audiência Pública para se discutir a atualização e implantação definitiva do Sistema Nacional de Registro de Hospedagem”.
REQUERIMENTO Nº 157/16 Do Sr. Herculano Passos – que “requer a indicação de membros e servidores desta
Comissão de Turismo para o lançamento do Projeto Embratur 50 anos”.
REQUERIMENTO Nº 158/16 Do Sr. Herculano Passos – que “requer apreciação da Moção de Congratulações a
entidades de comunicação relacionadas ao turismo “.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 10h
A – Audiência Pública:
Tema:
“Debater sobre a retirada dos profissionais em manutenção de aeronaves durante o trânsito de embarque e
desembarque de passageiros”.
Requerimento nº 146/2016 – do Deputado Laudivio Carvalho.
Participantes confirmados:
• GUILHERME AFONSO – Coordenador–Geral do Departamento de Gestão Aeroportuária da Secretaria de Aviação Civil, representando o Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil;
• ROBERTO JOSÉ SILVEIRA HONORATO – Gerente Técnico de Processo Normativo da Superintendência de Aeronavegabilidade – GTPN–SAR, representando o Diretor–Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC;
• REGINALDO ALVES DE SOUZA – Presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos – FNTTA;
• ADRIANO CASTANHO – Secretário Extraordinário de Relações Institucionais, representando o Presidente do
Sindicato Nacional dos Aeronautas – SNA;
• RONALDO JENKINS DE LEMOS – Vice–Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias – SNEA e
Diretor de Segurança e Operações da Associação Brasileira das Empresas Aéreas – ABEAR; e
• PAULO DE TARSO GONÇALVES JUNIOR – Presidente do Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais – SAM .
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 11
HORÁRIO: 14h
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 157/16 Do Sr. Hugo Leal – que “requer a realização de Audiência Pública para discutir o
Projeto de Lei nº 6.207/2013, do deputado Walter Feldman – que “altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha
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Casa Minha Vida e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para dispor sobre a circulação de pedestres e ciclistas””.
REQUERIMENTO Nº 158/16 Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “requer a realização de Audiência Pública conjunta
com a Comissão de Educação para discutir a viabilidade de utilização de dispositivo de retenção para transporte de crianças em veículos de transporte escolar”.
REQUERIMENTO Nº 159/16 Do Sr. Giuseppe Vecci – que “requer a realização de audiência pública para debater
sobre os desafios e as dificuldades do transporte público do entorno do Distrito Federal”.
REQUERIMENTO Nº 160/16 Do Sr. Hugo Leal – que “requer a realização de Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei nº 3.372/2015, do Deputado Fausto Pinato – que “altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997
– Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre veículos ciclomotores–leves e ciclomotores–leves elétricos””
REQUERIMENTO Nº 161/16 Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “requer sejam convidados o Presidente ANFAVEA
António Carlos Botelho Megale; Presidente do INMETRO Luis Fernando Panelli Cesar; Associação Extremo Sul
Transporte Escolar da Cidade de São Paulo; Associação de Mães do Jardim Angela, Engenheiro Marcos Ita, para
em Sessão Conjunta de Audiência pública, nas Comissões de Educação e Comissão de Viação e de Transportes
possam discorrer sobre a viabilidade de utilização de dispositivo de retenção para transporte de crianças em
veículos de transporte escolar”.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 8.074/14 – da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 134/2014) – que “institui o “Sistema de Carona Legal” em âmbito nacional e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.503, de setembro de 1997.
RELATOR: Deputado DOMINGOS NETO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 345/16 – do Sr. Maia Filho – que “susta os efeitos do § 2º do art. 3º da
Resolução nº 584, de 23 de Março de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que estabelece o
registro nacional de veículos em estoque – RENAVE”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela rejeição.
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 4.745/16 – do Senado Federal – Cássio Cunha Lima – (PLS 692/2015) – que “denomina “Rodovia Governador Ronaldo Cunha Lima” o trecho da BR–104 compreendido no Estado da Paraíba”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela aprovação.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 7.036/10 – do Sr. Fábio Faria – que “determina a obrigatoriedade da veiculação, por parte
das companhias aéreas nacionais e dos exibidores de cinema, de filmes ou vídeos que combatam a pedofilia”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2010 da Comissão de Educação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.293/12 – do Sr. Roberto de Lucena – que “altera o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer vistoria de segurança prévia à comercialização de veículos usados”.
RELATOR: Deputado SILAS FREIRE.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.547/12 – do Sr. Hugo Motta – que “dispõe sobre a informação do ano de fabricação e do
ano–modelo no Certificado de Registro de Veículo e no Certificado de Licenciamento Anual, previstos na Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997”. (Apensados: PL 3678/2012 e PL 4153/2012)
RELATOR: Deputado DOMINGOS NETO.
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PARECER: pela aprovação do PL 3.547/12, com substitutivo, e pela rejeição dos PL’s 3.678/12 e 4.153/12, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 4.881/12 – dos Srs. José de Filippi e Carlos Zarattini – que “institui as diretrizes da Política
Metropolitana de Mobilidade Urbana (PMMU), cria o Pacto Metropolitano da Mobilidade Urbana e o Sistema
de Informações dos Transportes Metropolitanos (SITRAM), com a Autoridade Metropolitana de Transportes e
o Fundo Metropolitano de Transporte Público e dá outras providências”. (Apensado: PL 7294/2014)
RELATOR: Deputado JULIO LOPES.
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do PL 7294/2014, apensado, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 6.207/13 – do Sr. Walter Feldman – que “altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa
Minha Vida e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para dispor sobre a circulação de pedestres e ciclistas”. (Apensado: PL 6761/2013)
RELATOR: Deputado JULIO LOPES.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 6761/2013, apensado.
PROJETO DE LEI Nº 7.581/14 – do Sr. Marco Tebaldi – que “dispõe sobre o exercício das atividades de transporte
rodoviário interestadual de passageiros, e dá outras providencias”.
RELATOR: Deputado REMÍDIO MONAI.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
Vista ao Deputado Diego Andrade, em 08/06/2016.
O Deputado Diego Andrade apresentou voto em separado em 12/07/2016.
PROJETO DE LEI Nº 1.040/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para acrescentar como diretriz de política tarifária do serviço de transporte público coletivo a concessão de desconto para pagamento realizado por
meio eletrônico”.
RELATOR: Deputado SILAS FREIRE.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 1.398/15 – do Sr. Osmar Terra e outros – que “dispõe sobre a regulação do transporte autônomo de cargas e dá outras providências”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 12.096, de 2009.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: pela rejeição.
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”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Trata de percentual de vagas reservadas para deficientes físicos e jovens aprendizes
nas empresas transportadoras de carga.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.245/15 – do Sr. Ronaldo Fonseca – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
para dispor sobre a habilitação para conduzir veículos motorizados de duas rodas”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Hugo Leal e Silas Freire, em 11/05/2016.
PROJETO DE LEI Nº 3.256/15 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a fiscalização de trânsito por aparelho
eletrônico”. (Apensado: PL 5423/2016)
RELATORA: Deputada CHRISTIANE DE SOUZA YARED.
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do PL 5423/2016, apensado.
O Deputado Hugo Leal apresentou voto em separado em 01/12/2015.
PROJETO DE LEI Nº 3.314/15 – do Sr. Alfredo Nascimento – que “dispõe sobre os recursos dos espaços para publicidade nos sistemas de transporte rodoviário, ferroviário, metroviário e aquaviário de passageiros”.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
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Vista ao Deputado Diego Andrade, em 08/06/2016.
PROJETO DE LEI Nº 3.340/15 – do Sr. Goulart – que “proíbe a fiscalização por meio do registrador de velocidade do tipo móvel – radar móvel”.
RELATORA: Deputada CHRISTIANE DE SOUZA YARED.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.498/15 – do Sr. Jhonatan de Jesus – que “altera o Código de Trânsito Brasileiro para vedar a
vinculação da emissão do licenciamento do automóvel ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e para vedar a apreensão e a remoção de veículos automotores por estarem em débito
com o referido imposto, e dá outras providências”. (Apensados: PL 3499/2015, PL 3767/2015 e PL 5519/2016)
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.503, de 1997.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3499/2015, e do PL 3767/2015, apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL 5519/2016, apensado.
O Deputado Aureo apresentou voto em separado em 06/07/2016.
PROJETO DE LEI Nº 3.562/15 – do Sr. Rocha – que “dispõe sobre a concessão de anistia aos caminhoneiros que
participaram dos movimentos reivindicatórios ocorridos no país no decorrer do mês de novembro de 2015”
(Apensado: PL 3617/2015 (Apensados: PL 3630/2015 e PL 3668/2015))
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3617/2015, do PL 3630/2015, e do PL 3668/2015, apensados.
PROJETO DE LEI Nº 3.665/15 – do Sr. Vinicius Carvalho – que “acrescenta o artigo 218–A a Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – que dispõe sobre penalidade por excesso de velocidade”.
RELATORA: Deputada CHRISTIANE DE SOUZA YARED.
PARECER: pela rejeição.
PROJETO DE LEI Nº 3.678/15 – do Sr. Missionário José Olimpio – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre tubos de escape de ônibus e caminhões”.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE VALLE.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 3.881/15 – do Sr. Jair Bolsonaro – que “acresce o parágrafo único ao art. 124 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a obrigatoriedade de
registro da quilometragem constante no odômetro do veículo no comprovante de transferência de propriedade”.
RELATOR: Deputado DOMINGOS NETO.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2016 da CVT.
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.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 3.971/15 – do Sr. Hildo Rocha – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que menciona”.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 4.021/15 – do Sr. Evandro Roman – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para proibir o uso de película que encubra o campo de visão do
condutor aos espelhos retrovisores laterais”
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 4.375/16 – do Sr. João Derly – que “altera a Lei nº 9.503, de 1997, para dispor sobre emissão
de autorização provisória de condução”.
RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO.
PARECER: pela aprovação deste e pela aprovação parcial da Emenda 1/2016 da CVT, com substitutivo.
PROJETO DE LEI Nº 4.981/16 – do Sr. João Rodrigues – que “altera a Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, que
“dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais””
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EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Para estender, mediante convênio, a competência da proteção municipal preventiva
aos agentes da autoridade de trânsito dos municípios.
RELATOR: Deputado GOULART.
PARECER: pela aprovação, com emenda.
PROJETO DE LEI Nº 5.018/16 – do Sr. Rômulo Gouveia – que “obriga o uso de sistema medidor de combustível
nas embarcações”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Altera a Lei nº 9.537, de 1997.
RELATOR: Deputado GOULART.
PARECER: pela aprovação.
PROJETO DE LEI Nº 5.269/16 – do Sr. Goulart – que “dá nova redação ao art. 258 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estipular o salário mínimo como parâmetro
e limitador para a fixação dos valores das multas de trânsito”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PARECER: pela rejeição.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26–08–16
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.490/16 – do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “altera a Lei nº 9.537, de 1997, para dispor
sobre a habilitação de amadores, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO JÚNIOR.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23–08–16
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.155/15 – do Sr. Carlos Bezerra – que “altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que
institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, entre outras providências, para exigir sinalização informativa
sobre itinerários e horários no serviço de transporte público coletivo”. (Apensado: PL 3580/2015 (Apensado:
PL 5108/2016))
RELATOR: Deputado JULIO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 3.201/15 – do Sr. Covatti Filho – que “dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da
venda de veículos apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal”.
RELATOR: Deputado TENENTE LÚCIO.
PROJETO DE LEI Nº 5.758/16 – do Sr. Walter Alves – que “altera a Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, para
prorrogar até 8 de janeiro de 2022 a não incidência do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) para mercadorias cuja origem ou destino final seja porto localizado na Região Norte ou Nordeste do País”.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
PROJETO DE LEI Nº 5.800/16 – do Sr. Nilson Leitão – que “concede anistia às multas e sanções previstas no art.
250 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, aplicadas até o prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em
vigor da Lei n.º 13.290, de 23 de maio de 2016, aos motoristas que tenham transitado em rodovias com os faróis apagados”.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PROJETO DE LEI Nº 5.808/16 – do Sr. Diego Garcia – que “denomina “Rodovia Zilda Arns Neumann” o trecho da
BR–369 entre a cidade de Bandeirantes, no Estado do Paraná, e a divisa com o Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
II – Comissões Temporárias
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E APRESENTAR
PROPOSTAS DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIS E MILITARES
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 08
HORÁRIO: 14h30min
A – Audiência Pública:
–LUIS FLÁVIO SAPORI, Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Segurança Pública Cepesp/PUC Minas;
–LUIZ CLAUDIO CHAVES, Vice–Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
(Req. 11/15, do Deputado Subtenente Gonzaga)
B – Deliberação de Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 60/16 Do Sr. Delegado Edson Moreira – que “requer, no âmbito da Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares, ouvir um representante do
Estado Maior da Aeronáutica, para fazer uma exposição sobre a visão da Aeronáutica Brasileira perante a proposta de unificação das polícias civis e militares”.
REQUERIMENTO Nº 61/16 Do Sr. Delegado Edson Moreira – que “requer, no âmbito da Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares, ouvir um representante do
Estado Maior da Marinha, para fazer uma exposição sobre a visão da Marinha Brasileira perante a proposta de
unificação das polícias civis e militares”.
REQUERIMENTO Nº 62/16 Do Sr. Delegado Edson Moreira – que “requer a realização de Seminário na Câmara
Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, para debater a Unificação das Polícias Civil e Militar”.
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
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 02
HORÁRIO: 16h
A – Reunião de Instalação e Eleição:
I – Instalação da Comissão; e
II – Eleição do Presidente e dos Vice–Presidentes.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
200–A, DE 2016, DO SENADO FEDERAL, QUE “ACRESCENTA § 1º–A AO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA PREVER A NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), AINDA QUE AS ENTIDADES ABRANGIDAS PELA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SEJAM APENAS LOCATÁRIAS DO BEM IMÓVEL”.
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 09
HORÁRIO: 14h
A – Reunião de Instalação e Eleição:
I – Instalação da Comissão; e
II – Eleição do Presidente e dos Vice–Presidentes.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 241–A, DE 2016, DO PODER EXECUTIVO, QUE “ALTERA O ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, PARA INSTITUIR O NOVO REGIME FISCAL”
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31–08–16
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Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 241/16 – do Poder Executivo – que “altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”.
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR.
VICENTE CANDIDO, QUE “INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL”
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 12h
A – Reunião Deliberativa:
Continuação da discussão e votação do Parecer do Relator ao PL 1572/11
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
ESPECIAL
PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – do Sr. Vicente Candido – que “institui o Código Comercial”.
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Disciplina, no âmbito do direito privado, a organização e a exploração da empresa.
Altera: Lei nº 10.406, de 2002; Lei nº 11.101, de 2005; Decreto–lei nº 2.848, de 1940. Revoga: a Lei nº 556, de 1850;
o Decreto nº 1.102, de 1903; os arts. 59 a 73 do Decreto–lei nº 2.627, de 1940; a Lei nº 5.474, de 1968; os arts.
226, 693 a 721, 887 a 926, 966 a 980, 984, 986 a 996, 1.039 a 1.092, 1.097 a 1.101, 1.113 a 1.122, 1.142 a 1.149,
1.151 a 1.158, 1.160 a 1.195 e os incisos IV e V do § 1º e os incisos VI, VII, VIII do § 3º do art. 206 da Lei nº 10.406,
de 2002; o parágrafo único do art. 55, o § 4º do art. 56, o inciso III do art. 73 e o art. 81 da Lei nº 11.101, de 2005.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, do Dep. Paes Landim (PTB–PI), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação deste,
e das Emendas de nº 3, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 32, 35, 36, 41, 44, 45, 49, 55/2012, das Emendas de nº 72, 75,
91, 95, 97, 102, 103, 106, 110, 111, 112, 113, 117, 119, 136, 137, 141, 144, 148, 150, 153, 157, 161, 165, 166, 167,
168, 169, 172, 179, 180, 189, 193/2013, das Emendas de nº 214, 215, 217/2015; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação parcial
da Emenda 1, 2, 11, 13, 18, 25, 26, 33, 34, 40/2012, das Emendas de nº 57, 59, 60, 65, 66, 67, 77, 88, 92, 109, 128,
146, 147, 174, 181, 188, 194/2013, das Emendas de nº 216, 219/2015, com substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição
das Emendas 4, 5, 6, 9, 10, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54,
56/2012, das Emendas de nº 58, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89,
90/2013 da PL157211, da Emenda 93/2013 da PL157211, da Emenda 94, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 108,
114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 142,
143, 145, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 190, 191, 192/2013, e das Emendas de nº 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 220, 221, 222, 223/2015.
Vista conjunta aos Deputados Alfredo Kaefer, Augusto Coutinho, Hugo Leal e Vicente Candido, em 01/03/2016.
Os Deputados Alex Manente e Alexandre Baldy apresentaram votos em separado.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 442, DE 1991, DO SR. RENATO VIANA, E APENSADOS, PARA ESTABELECER MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 03
HORÁRIO: 12h30min
Reunião Deliberativa:
Discussão e votação do parecer do Relator, Deputado Guilherme Mussi ao PROJETO DE LEI Nº 442/91
– do Sr. Renato Vianna – que “revoga os dispositivos legais que menciona , referentes à prática do “ jogo do
bicho “” (Apensados: PL 1101/1991, PL 1176/1991, PL 1212/1991, PL 2826/2008 (Apensados: PL 6020/2009, PL
4062/2012 e PL 3090/2015), PL 6405/2009, PL 1471/2015, PL 2903/2015 (Apensados: PL 3096/2015 (Apensado:
PL 3554/2015 (Apensado: PL 4065/2015)) e PL 3420/2015 (Apensado: PL 3815/2015)) e PL 5782/2016)
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela não implicação da matéria
em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 1101/1991, do PL
1176/1991, do PL 1212/1991, do PL 2826/2008, do PL 6405/2009, do PL 1471/2015, do PL 2903/2015, do
PL 6020/2009, do PL 4062/2012, do PL 3090/2015, do PL 3096/2015, do PL 3420/2015, do PL 3554/2015,
do PL 3815/2015, e do PL 4065/2015, apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL 5782/2016,
apensado.
Vista conjunta aos Deputados Andres Sanchez, Fernando Monteiro, Goulart, Nelson Marquezelli e Newton
Cardoso Jr, em 28/06/2016.
Os Deputados Nelson Marquezelli, Hugo Leal e Dagoberto apresentaram votos em separado.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 4850, DE 2016, DO SR.
ANTONIO CARLOS MENDES THAME E OUTROS, QUE “ESTABELECE MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO E
DEMAIS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E COMBATE O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE AGENTES PÚBLICOS”
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 09
HORÁRIO: 09h30min
A – Audiência Pública:
Tema:
Debate sobre o PL 4850/2016 – Estabelece Medidas Contra a Corrupção.
Convidados confirmados:
• Alberto Carlos de Almeida, Doutor em Ciências Sociais, em atendimento ao Req. 74/16, de autoria do Dep.
Sergio Vidigal;
• Heleno Torres, Professor Titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, em atendimento ao Req.
19/16, de autoria do Dep. Rubens Bueno;
• Marcelo Semer, Juiz de Direito do Estado de São Paulo, em atendimento ao Req. 29/16, de autoria do Dep.
Paulo Teixeira;
• Gamil Föppel, Advogado e Professor de Direito da Universidade Federal da Bahia – UFBA, em atendimento ao
Req. 75/16, de autoria do Dep. Félix Mendonça Jr.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 5.864, DE 2016, DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE A CARREIRA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, INSTITUI O PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 14
HORÁRIO: 14h
A – Reunião de Instalação e Eleição:
I – Instalação da Comissão;
II – Eleição do Presidente e dos Vice–Presidentes.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 7.420, 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
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 04
HORÁRIO: 15h
A – Reunião Deliberativa:
I – Discussão e Votação do Parecer do Relator.
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
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PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 7.420/06 – da Sra. Professora Raquel Teixeira – que “dispõe sobre a qualidade da educação
básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção”. (Apensados: PL 1680/2007, PL 4886/2009
(Apensado: PL 4901/2016), PL 413/2011, PL 247/2007 (Apensados: PL 600/2007, PL 1256/2007 (Apensado: PL
8042/2010), PL 8039/2010, PL 450/2011 e PL 5647/2013 (Apensados: PL 51/2015 e PL 89/2015)), PL 2417/2011
(Apensado: PL 5519/2013), PL 6137/2013 (Apensado: PL 925/2015) e PL 2971/2015)
RELATOR: Deputado BACELAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo, do PL 7420/2016, do PL 247/2007, do PL 1680/2007, do
PL 4886/2009, do PL 413/2011, do PL 2417/2011, do PL 6137/2013, do PL 2971/2015, do PL 600/2007, do PL
1256/2007, do PL 8039/2010, do PL 450/2011, do PL 5647/2013, do PL 8042/2010, do PL 4901/2016, do PL
5519/2013, do PL 51/2015, do PL 89/2015, e do PL 925/2015, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Leo de Brito, Margarida Salomão e Professora Dorinha Seabra Rezende, em 02/03/2016.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 8.045, DE 2010, DO SENADO
FEDERAL, QUE TRATA DO “CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (REVOGA O DECRETO–LEI Nº 3.689, DE 1941. ALTERA OS DECRETOS–LEI Nº 2.848, DE 1940; 1.002, DE 1969; AS LEIS Nº 4.898, DE 1965, 7.210, DE 1984; 8.038,
DE 1990; 9.099, DE 1995; 9.279, DE 1996; 9.609, DE 1998; 11.340, DE 2006; 11.343, DE 2006), E APENSADO
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 13
HORÁRIO: 14h30min
A – Audiência Pública:
Tema: Persecução Penal – Prova
Convidados:
• Des. Ney Barros Bello Filho, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Req. 57, do Dep. Rubens Pereira Júnior) – confirmado;
• Profª Daniela Portugal, da Universidade Federal da Bahia (Req. 25, do Dep. Paulo Teixeira) – confirmada;
• Prof. Marcos Paulo Dutra Santos, da Escola Superior da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (Req. 62, do Dep.
Rubens Pereira Júnior) – confirmado;
• Dra. Dora Cavalcanti, Presidente do Conselho do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Membro
da Rede da Justiça Criminal) – confirmada.
(Req. 1, do Dep. Paulo Teixeira).
B – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 66/16 Do Sr. Rubens Pereira Júnior – (PL 8045/2010) – que “requer a realização de audiência
pública para discussão do PL nº 8.045, de 2010 – Código de Processo Penal e proposições correlatas”.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (40 SESSÕES)
DECURSO: 37ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26–08–16
* prazo prorrogado Ad Referendum pelo Presidente
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 (Apensado: PL 5769/2016)),
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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 (Apensado: PL 5906/2016),
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 (Apensado:
PL 5832/2016), 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, PL 5463/2016,
PL 5376/2016, PL 2902/2011, PL 5820/2016, PL 5945/2016 e PL 5955/2016)
RELATOR GERAL: Deputado JOÃO CAMPOS.
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)
REUNIÃO
LOCAL: Visita à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Rodovias do TCU
HORÁRIO: 10h
A – Outro Evento:
• Visita à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Rodovias do Tribunal de Contas da União.
Setor de Administração Federal Sul – SAFS Quadra 4, Lote 1
Encontro com o Secretário André Luiz Vital.
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
REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: A Definir
HORÁRIO: 09h30min
A – Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 27/16 Do Sr. Cabo Sabino – (RCP 19/2015) – que “requer a convocação do Sr. Luciano Portal Santanna, ex superintendente da SUSEP, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de
Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 38/16 Do Sr. Cabo Sabino – (RCP 19/2015) – que “requer a realização de Audiência Pública,
com a presença de juízes que atuaram em ações que tinham como objeto pagamento de indenizações suplementares do Seguro DPVAT”
REQUERIMENTO Nº 69/16 Do Sr. Vitor Valim – (RCP 19/2015) – que “requer a convocação do Empresário Fernando Verissimo da Silva, preso na Operação tempo de despertar, por supostas irregularidades na captação
de Seguro DPVAT”.
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REQUERIMENTO Nº 70/16 Do Sr. Vitor Valim – (RCP 19/2015) – que “requer a convocação do Senhor MOYSES
MORET, preso na Operação Tempo de despertar”.
REQUERIMENTO Nº 71/16 Do Sr. Vitor Valim – (RCP 19/2015) – que “requer a convocação do Senhor GIAN ANUNCIAÇÃO, interceptado em ligações telefônicas pela Polícia Federal na Operação Tempo de Despertar”.
REQUERIMENTO Nº 72/16 Do Sr. Cabo Sabino – (RCP 19/2015) – que “convida o Sr. Sergio Suslik Wais, Presidente da GENTE SEGURADORA e MOVIMENTO LIVRE INICIATIVA PARA TODOS, para prestar informações a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito”.
REQUERIMENTO Nº 81/16 Do Sr. Vitor Valim – (RCP 19/2015) – que “requer seja convidado o Sr. JOAQUIM MENDANHA DE ATAIDE, novo superintendente da Susep”.
REQUERIMENTO Nº 85/16 Do Sr. Odorico Monteiro – (RCP 19/2015) – que “requer que seja CONVIDADO a comparecer nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, o SR. CARLOS VITAL TAVARES CORRÊIA LIMA, Presidente do
Conselho Federal de Medicina, com vistas a esclarecer possíveis irregularidades nas concessões de seguros por
meio do DPVAT, que se iniciam por meio de atestados médicos falsos”.
REQUERIMENTO Nº 86/16 Do Sr. Odorico Monteiro – (RCP 19/2015) – que “requer o envio de cópias de processos que estejam sendo analisados pelo Conselho Federal de Medicina, em desfavor de médicos que são investigados por terem concedido atestados médicos falsos com vistas a fraudarem concessões de indenizações
por meio do seguro DPVAT”.
REQUERIMENTO Nº 87/16 Da Sra. Gorete Pereira – (RCP 19/2015) – que “requer o envio de convite aos membros do Conselho de Administração e Fiscal da Seguradora Líder, para prestarem esclarecimentos em reunião
externa perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito na cidade do Rio de Janeiro/RJ”.
REQUERIMENTO Nº 88/16 Do Sr. Marcus Vicente – (RCP 19/2015) – que “requer a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI – DPVAT, por 60 (sessenta) dias, a contar do prazo inicialmente estipulado para o término
dos trabalhos (28/09/2016)”.
REUNIÃO
LOCAL: Sala 165–B do Edifício Anexo II
HORÁRIO: 10h
A – Reunião Técnica:
• Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro – TCU.
III – Comissões Mistas
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
LOCAL: Anexo II, Plenário 02
HORÁRIO: 09h30min
A – Relatórios:
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”.
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei, nos termos do Substitutivo apresentado. Quanto à emenda apresentada, APROVADA.
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”.
RELATOR: Deputado DANIEL VILELA.
VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Quanto às 8 (oito) emendas
apresentadas, REJEITADAS.
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PROJETO DE LEI (CN) Nº 9/16 – do Presidente da República – que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
dos Ministérios dos Transportes, Portos e Aviação Civil e da Defesa, crédito especial no valor de R$ 2.100.000,00,
para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Quanto à emenda apresentada, REJEITADA.
PROJETO DE LEI (CN) Nº 12/16 – do Presidente da República – que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos orgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor de R$ 187.864.849,00, para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado JUNIOR MARRECA.
VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo Poder Executivo. Quanto às 7 (sete) emendas
apresentadas, o Relator indicou para INADMISSIBILIDADE as emendas de nºs 1, 2, 3 e 5, e REJEITADAS as demais.
IV – Coordenação de Comissões Permanentes
Encaminhamento de Matéria as Comissões
EM 22/08/2016:
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural:
PROJETO DE LEI Nº 5.984/2016
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 90/2016
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:
PROJETO DE LEI Nº 5.951/2016
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE LEI Nº 1.606/2011
PROJETO DE LEI Nº 5.967/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.976/2016
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 306/2016
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 168/2016
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 259/2016
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 260/2016
Comissão de Defesa do Consumidor:
PROJETO DE LEI Nº 6.003/2016
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços:
PROJETO DE LEI Nº 5.992/2016
Comissão de Desenvolvimento Urbano:
PROJETO DE LEI Nº 5.993/2016
Comissão de Educação:
PROJETO DE LEI Nº 5.985/2016
PROJETO DE LEI Nº 6.000/2016
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 5.885/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.966/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.969/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.983/2016
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia:
PROJETO DE LEI Nº 5.987/2016
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado:
PROJETO DE LEI Nº 5.989/2016
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 1.565/2007
PROJETO DE LEI Nº 2.778/2008
PROJETO DE LEI Nº 2.881/2008
PROJETO DE LEI Nº 4.269/2008
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PROJETO DE LEI Nº 613/2011
PROJETO DE LEI Nº 680/2011
PROJETO DE LEI Nº 1.045/2011
PROJETO DE LEI Nº 1.188/2011
PROJETO DE LEI Nº 1.419/2011
PROJETO DE LEI Nº 3.685/2012
PROJETO DE LEI Nº 4.270/2012
PROJETO DE LEI Nº 6.666/2013
PROJETO DE LEI Nº 7.352/2014
PROJETO DE LEI Nº 1.624/2015
PROJETO DE LEI Nº 1.847/2015
PROJETO DE LEI Nº 2.883/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.262/2015
PROJETO DE LEI Nº 5.977/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.982/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.991/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.994/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.997/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.998/2016
PROJETO DE LEI Nº 6.001/2016
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 305/2016
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 308/2016
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI Nº 5.957/2016
PROJETO DE LEI Nº 5.959/2016
* Atualizado em 23/08/2016 para inclusão de item na CFFC
*
(Encerra–se a sessão às 22 horas e 17 minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 261/2016 – do Sr. Bacelar – Altera a redação dos artigos 53, 96 102, 105 e 108, e revoga dispositivos
da Constituição Federal, para limitar as hipóteses de foro especial por prerrogativa de função e prever a criação de vara especializada da Justiça Federal para julgar, originariamente, as infrações penais que específica.
Nº 262/2016 – do Sr. Jovair Arantes – Acrescenta o art. 50–A na Constituição Federal para permitir que a Câmara
dos Deputados, o Senado Federal e suas respectivas Comissões possam convocar administradores, membros de conselho de administração e de diretoria de sociedade de economia mista e de empresa pública para prestar informações.
PROJETO DE LEI
Nº 6007/2016 – do Sr. Cabo Sabino – Modifica o Código Penal Militar para alterar o prazo de suspensão
da pena privativa de liberdade.
Nº 6008/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto–lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para garantir a contratação de um percentual mínimo de 20% de trabalhadores da localidade em que as empresas estejam instaladas ou venham a se instalar.
Nº 6009/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o dispositivo regulamentar de iluminação intermitente.
Nº 6010/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Veda a cobrança de estacionamento em shopping centers do tempo
decorrente de espera para atendimento em órgãos públicos, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos.
Nº 6011/2016 – do Sr. Dr. Jorge Silva – Institui a Semana nacional de atenção à saúde do homem.
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Nº 6012/2016 – do Sr. João Derly – Acrescenta o inciso XIV ao art. 39 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro
de 1990, “que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”, para configurar como prática
abusiva a não extensão a clientes preexistentes de condições promocionais dirigidas a novos clientes.
Nº 6013/2016 – do Sr. João Derly – Altera a Lei n.º 10.891, de 09 de julho de 2004, que institui a Bolsa–
Atleta, para tratar do Regime de Previdência Social dos beneficiários do programa.
Nº 6014/2016 – da Srª. Soraya Santos – Dispõe sobre a concessão de anistia aos condutores penalizados
com a aplicação da Lei nº 13.290, de 23 de maio de 2016, que altera o inciso I do art. 40 e a alínea b do inciso
I do art. 250 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro; no período de doze
meses, contados da data de publicação desta lei.
Nº 6015/2016 – da Srª. Laura Carneiro – Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, Lei de Mobilidade
Urbana, para dispor sobre Áreas de Proteção ao Ciclista de Competição.
Nº 6016/2016 – do Sr. Lucio Mosquini – Altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, para dispor sobre a delegação
da administração e exploração do serviço de travessia de rios e outros cursos d’’água sob responsabilidade da União.
Nº 6017/2016 – do Sr. Cabo Daciolo – Proíbe a instalação de pedágios que limitem o tráfego de pessoas
ou bens em vias urbanas interbairros.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 492/2016 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – Aprova o texto do Protocolo
Complementar para o Desenvolvimento Conjunto do CBERS–4A entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da China ao Acordo–Quadro entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Popular da China sobre Cooperação em Aplicações Pacificas de Ciência e
Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado em Brasília, em 19 de maio de 2015.
INDICAÇÃO
Nº 2436/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Sugere ao Ministério da Saúde que providencie o estímulo à
formação de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – Libras –, para atuarem em serviços de saúde.
Nº 2437/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Sugere ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o repasse dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)
para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para não impossibilitar a implementação das bolsas de pesquisas.
Nº 2438/2016 – do Sr. Julio Lopes – Sugere ao Ministro da Saúde a identificação de usuários de medicamentos controlados a partir de CPF, biometria e fotografia, com o intuito de evitar fraudes.
Nº 2439/2016 – do Sr. Julio Lopes – Sugere ao Presidente da República a isenção de impostos sobre os equipamentos olímpicos, em solo brasileiro, direcionados aos atletas federados de qualquer modalidade olímpica ou paraolímpica.
Nº 2440/2016 – do Sr. Julio Lopes – Sugere que sejam obrigatoriamente utilizados no cadastramento
dos beneficiários dos programas sociais mantidos pelo governo federal documento com fotografia, inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e registro biométrico.
Nº 2441/2016 – da Srª. Laura Carneiro – Sugere que o Ministério da Educação (MEC) amplie e consolide a
presença dos saberes característicos da disciplina Desenho no texto da Base Nacional Curricular Comum (BNCC).
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2119/2016 – do Sr. Bruno Covas – Requer informações ao Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário sobre estruturação da rede de serviços de proteção social básica e a construção do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), no município de Severínia–SP.
Nº 2120/2016 – do Sr. Bruno Covas – Requer informações ao Ministro da Educação sobre a obra da construção da creche Proinfância Tipo1, no município de Severínia–SP.
Nº 2121/2016 – da Srª. Laura Carneiro – Requer informações ao Ministro das Relações Exteriores, relativas
ao processo de ratificação da Convenção sobre o Trabalho Marítimo, de 2006.
REQUERIMENTO
Nº 5067/2016 – da Srª. Maria Helena – Requer nos termos do inciso XIV do artigo 114 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 308–A, de 2004.
Nº 5068/2016 – do Sr. Tenente Lúcio – Requer retirada de tramitação da proposição.
Nº 5069/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Pesar pelo falecimento do
senhor Ivanildo Braz, ocorrido em 21 de agosto de 2016.
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Nº 5070/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Louvor ao atleta paraibano
Douglas Santos, medalhista de ouro com a seleção brasileira de futebol nos Jogos Olímpicos 2016.
Nº 5071/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Louvor ao jornalista, escritor, historiador e conferencista, Josué Sylvestre, pela Medalha Epitácio Pessoa, recebida da Assembleia Legislativa da Paraíba.
Nº 5072/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Pesar pelo falecimento do
Vereador Antônio Alves Aguiar, ocorrido em 22 de agosto de 2016.
Nº 5073/2016 – do Sr. Hiran Gonçalves – Requer urgência para o Projeto de Lei nº 5.865/2016, do Poder Executivo.
Nº 5074/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Louvor ao professor, artista
plástico e escritor, Francisco Pereira da Silva Júnior, por sua posse na Academia Paraibana de Letras.
Nº 5075/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Louvor ao Desembargador
aposentado, professor e escritor Antônio Elias de Queiroga, pelos seus 80 anos de idade.
Nº 5076/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Pesar pelo falecimento da
senhora Maria Dulce, ocorrido em 16 de agosto de 2016.
Nº 5077/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Pesar pelo falecimento da
senhora Josirene de Albuquerque Sousa, ocorrido em 14 de agosto de 2016.
Nº 5078/2016 – do Sr. Rômulo Gouveia – Requer a apresentação de Voto de Louvor pela comemoração
dos 50 anos de criação Gráfica Santa Marta.
Nº 5079/2016 – do Sr. Pauderney Avelino – Requer urgência, nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para apreciação do Projeto de Lei n° 239, de 2007, de autoria do Senado Federal,
que “Altera os §§ 3º e 4º do art. 155 do Decreto–Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para
tipificar o furto de energia e sinais”.
Nº 5080/2016 – dos Líderes – Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência para a apreciação da MSC nº 439/2016.
Nº 5081/2016 – do Sr. Jhonatan de Jesus – Requer a inclusão na Ordem do Dia do PEC nº 308/2004 que
“Altera os arts. 21, 32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias penitenciárias federal e estaduais”.
Nº 5082/2016 – do Sr. Luiz Carlos Ramos – Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda
à Constituição n.º 250/2008.
Nº 5083/2016 – do Sr. Alessandro Molon – Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do § 1° do art. 67,
combinado com o art. 117, III, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a convocação de Sessão Extraordinária para o dia 23 de agosto, às 19h, para a deliberação da Representação n° 1/2015.
Nº 5084/2016 – da Srª. Laura Carneiro – Requer a retirada de tramitação do Requerimento nº 5.018 de
2016 de minha autoria, que “Requer a constituição de Comissão Especial para dar parecer ao Projeto de Lei nº
3.792, de 2015, que “estabelece o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, e dá outras providências”.
Nº 5085/2016 – da Srª. Laura Carneiro – Requer a inclusão do Projeto de Lei n° 287, de 2003, na Ordem do Dia.
Nº 5086/2016 – da Srª. Laura Carneiro – Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, do Projeto de
Lei nº 3.792 de 2015, que “Estabelece o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e
testemunhas de violência, e dá outras providências”.
Nº 5087/2016 – do Sr. Afonso Florence – Requer realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados
em Homenagem aos Esportistas Olímpicos Brasileiros que participaram das Olimpíadas realizadas no Rio de
Janeiro em 2016.
Nº 5088/2016 – do Sr. Indio da Costa – Requer, nos termos do art. 142 do Regimento Interno, a apensação dos
Projetos de Lei nº 3.911/15, 3.912/2015, 3.913/2015, 3.914/2015, 3.915/2015, 3.916/2015, 3.917/2015, 3.918/2015,
3.919/2015, 3.920/2015, 3.921/2015, 3.922/2015, 3.923/2015, 3.924/2015, 3.925/2015, 3.926/2015, 3.927/2015,
3.928/2015, 3.929/2015 ao Projeto de Lei nº 4.850/2016, por tratarem de matérias idênticas e correlatas.
PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 305, DE 2016
(Do Sr. João Rodrigues)
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para dispor sobre a liberação dos
recursos financeiros para execução de transferências voluntárias pactuadas entre a União e
Estados ou Municípios.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PLP–182/2012.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, fica acrescida do seguinte art. 25–A:
“Art. 25–A. Os recursos financeiros que a União deva entregar a Estado ou Município em função do disposto no caput do art. 25 serão integralmente depositados em instituição financeira oficial em conta
corrente específica e exclusiva para a execução financeira do instrumento celebrado.
§ 1º A União terá até cinco dias úteis a contar da data inicial constante do cronograma de desembolso
por ela aprovada para cumprir o disposto no caput deste artigo.
§ 2º O Estado ou Município que celebrar instrumento de transferência voluntária com a União, nos termos do caput do art. 25, deverá cumprir o disposto no caput e no § 1º deste artigo no que se refere à sua
contrapartida.
§ 3º A movimentação da conta corrente de que trata o caput deste artigo deverá obedecer estritamente
ao cronograma de desembolso aprovado pelo concedente e às medições que comprovem a entrega de
bem ou a realização de obra ou serviço contratado pelo ente recebedor dos recursos para a execução do
objeto constante do instrumento de transferência voluntária celebrado com a União.
§ 4º A violação ao disposto no § 3º constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, nos termos do que dispõe o art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
Nobres Pares, apresentamos este projeto, em tempos difíceis para o setor público, notadamente para o
municipalismo brasileiro, visando corrigir algumas das injustiças praticadas contra o menores e mais frágeis
entes da nossa Federação.
De fato, é de amplo conhecimento que os recursos federais transferidos em sede de convênios e
contratos de repasse aos Estados e Municípios consiste em importante fonte de financiamento de projetos vitais para a população dessas localidades, notadamente nas áreas de saúde, educação, moradia e
saneamento básico.
Previstas e regulamentadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas seguidas Leis de Diretrizes Orçamentárias, as chamadas transferências voluntárias consistem no acordo realizado entre União com Estados ou Municípios para a realização de despesa constante do Orçamento da União de forma descentralizada.
Para a aprovação dessas transferências, o ente interessado deve apresentar a Proposta para o Governo
Federal, contendo, necessariamente, o Plano de Trabalho, com termo de referência ou projeto básico, e o Cronograma de Desembolso. Uma vez aprovada a proposta, com sua formalização no termo adequado, o Governo
Federal se compromete a fazer as transferências dos recursos financeiros para a conta específica de movimentação do convênio, a qual também deverá receber a contrapartida estadual ou municipal para a realização do
objeto do acordo.
Quase a totalidade desses convênios são executados indiretamente, ou seja, por meio da realização de
licitação e contratação de terceiros. Nesses contratos o contratante é o ente público estadual ou municipal.
Assim sendo, compete legalmente a estes entes a realização dos pagamentos que vierem a ser devidos pela
execução da obra ou serviço pactuado ou pelo fornecimento de bens.
Acontece que, não raramente, o Governo Federal, fazendo a gestão dos seus compromissos na “boca do
caixa”, atrasa o repasse dos recursos devidos em função dos termos de convênio ou contratos de repasse pactuados. Quando isso ocorre, os Municípios ou Estados se tornam inadimplentes perante os seus contratados,
dando azo à cobrança judicial desses valores ou à paralisação da obra em execução ou do serviço prestado à
população. Em ambos os casos, são danos grandes e inadmissíveis.
Nesse sentido, esta proposta visa determinar que todos os recursos previstos para a execução de um
convênio ou de um contrato de repasse sejam depositados integralmente em conta específica de gestão do
instrumento celebrado, inclusive os recursos da contrapartida do recebedor, de forma a que o objeto possa
ser executado sem interrupção e sem danos à pessoa do ente recebedor ou à população usuária e titular do
serviço/bem público em questão.
Certos do mérito da proposta, conclamamos os Nobres Pares para a discussão e aprovação da matéria
que entendemos será muito importante para atuação eficaz e eficiente dos Estados e, principalmente, dos Municípios brasileiros na busca pelo interesse público irrestrito.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016.– Deputado João Rodrigues
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 306, DE 2016
(Do Sr. Laercio Oliveira)
Dispõe sobre a regulamentação aplicável ao pagamento de precatórios judiciais.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PLP–436/2008.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em atendimento ao que dispõe o artigo 100, § 15, da Constituição Federal, esta lei visa dispor
sobre o pagamento de precatórios e a aplicação de penalidades aos entes devedores.
Art. 2º Com vistas a promover o adimplemento de precatórios expedidos há mais de 730 dias, compete
ao Poder Judiciário realizar bloqueio judicial em contas publicas dos valores necessários e promover a liquidação dos precatórios judiciais com o pagamento em atraso.
Art. 3º Com a edição da presente norma, fica facultado ao titular do precatório a aquisição de imóvel
público, compensados os valores e garantida a preferência quando da realização do processo licitatório, sendo
vedado ao ente devedor rejeitar a compra sem a apresentação de razões claras e concretas.
Art. 4º É vedado o pagamento parcial do valor correspondente ao precatório judicial, salvo acordo homologado pela Gestão de Precatórios.
Art. 5º Após a expedição do precatório judicial caberá, em favor do credor do precatório, a incidência de
juros moratórios de 0,5 por cento ao mês e de correção monetária, aplicando–se o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor – IPCA.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
O atraso no pagamento dos precatórios judiciais é uma realidade preocupante no Brasil.
Em razão da prerrogativa constitucional conferido aos entes públicos de pagar os valores a que foram
condenados em demandas judiciais por meio de precatórios, os mesmos vêm protelando reiteradamente o
pagamento, ofendendo direitos dos cidadãos e maculando o estado democrático de direito, fundamentado
este, dentre outros, na cidadania e no respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º da CF/88).
O descompromisso governamental se arrasta por anos. Há Estados e Municípios em que as requisições
de pagamento estão em atraso desde 2002, sem que haja, necessariamente, uma perspectiva concreta pelos
credores de quando receberão tais valores.
Deve–se dizer que o atraso de pagamento dos precatórios acarreta um enriquecimento ilícito para o Estado, conquanto o ente público se utiliza de dinheiro pertencente ao particular da forma que julga mais conveniente, por vezes para adimplir outras dívidas, cobrir despesas. Fato que gera maior endividamento.
Não bastasse isso, o inadimplemento estatal também é gerador de danos de ordem material e moral ao
credor.
O dano material é nítido, eis que a unidade federada retém parcela do patrimônio do cidadão. Esse dano é
decorrente de uma conduta ilícita do Estado, o qual gera despesas ao agente lesionado. Além dos danos emergentes, o ato ilícito também ocasiona lucros cessantes, ou seja, concernente ao valor que ele deixou de ganhar.
Além da compensação financeira pela perda de patrimônio, o Estado também tem o dever de reparar
moralmente o cidadão locupletado, considerando toda a demora na tramitação do processo judicial, e a mora
do ente estatal quanto ao cumprimento da decisão judicial para o pagamento desse valor, causador de verdadeiro vexame e frustração, de forma a se vislumbrar a máxima do “ganhou, mas não levou”. Atos que devem ser
repelidos do cotidiano daqueles que batem às portas do Judiciário, porque sofreram uma atividade danosa à
sua integridade psíquica, ainda mais em se tratando de entes que devem zelar pela coisa pública.
Não havendo uma sanção que recaia sobre o ente infrator, capaz de compeli–lo a cumprir as determinações judiciais no modo e prazo devidos, o descaso do ente público acaba por prejudicar a vida daqueles que
possuem o direito a serem ressarcidos por um comportamento ilícito do Estado, amplamente falando.
Embora o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já tenha editado regulamentação tratando acerca da gestão
dos precatórios pelo Poder Judiciário, esta não possui eficácia legal, de modo a orientar tão somente a atuação
do Judiciário quanto à tratativa dessa matéria, tornando–a mais célere do que era, porém ainda insuficiente
para bem atender à demanda daqueles que “agonizam” à espera de uma solução adequada e justa.
Assim, o presente Projeto de Lei Complementar almeja, senão acabar, mas diminuir a situação de inadimplemento quanto ao pagamento dos precatórios judiciais pelos Estados e Municípios brasileiros, de modo que
o Poder Judiciário possa intervir de forma mais incisiva para o deslinde desse desiderato, bem como possibi-

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

281

litar alternativas ao credor, a fim de que o mesmo possa ter sua situação resolvida de maneira mais rápida e
satisfatória ou receber compensação financeira justa e proporcional ao atraso.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016.– Deputado Laercio Oliveira, Solidariedade/SE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 308, DE 2016
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Acrescenta parágrafo único ao art. 20 da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015,
para dispor sobre a manutenção do contrato de trabalho do empregado doméstico em caso
de acidente do trabalho.
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 do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único.
Art. 20....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. É assegurada a manutenção do contrato de trabalho do empregado doméstico com
o empregador doméstico nos termos do art. 118 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, em caso de
acidente do trabalho, nos termos do regulamento. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O paragrafo único do art. 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Complementar
nº 72, de 2013, estabelece que é assegurado à categoria do trabalhador doméstico o direito ao seguro contra
acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando
incorrer em dolo ou culpa.
Por conta disso, a Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, determina que o empregador doméstico recolha 0,8% sobre o salário do trabalhador a título de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho.
Além disso, esta lei complementar, em seu art. 37, alterou o art. 19 da Lei nº 8.213, de 1991, para contemplar o empregado nos seguintes termos:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho. (grifos nossos)
Antes, tanto a Lei nº 5.859, de 1972, que regulamentava o trabalho doméstico, quanto a legislação previdenciária não faziam menção ao acidente do trabalho no ambiente de trabalho doméstico, bem como não
havia a previsão de contribuição previdenciária para constituir um seguro para tal fim, a cargo do empregador.
Por essas razões, não era também assegurada a garantia de emprego ao trabalhador dessa categoria profissional em caso de acidente do trabalho.
Assim, com a mudança na Constituição Federal e na lei previdenciária parece–nos claro o direito dos trabalhadores domésticos ao seguro contra acidentes do trabalho e consequentemente, em caso de acidente do
trabalho, à manutenção do seu contrato com o empregador doméstico, após a cessação do auxílio–doença,
independentemente de percepção de auxílio–acidente.
Todavia esse não é um entendimento pacífico, por não estar expresso no art. 118 da Lei nº 8.213, de 1991,
que assegura a referida garantia de emprego apenas com a empresa e não com o empregador doméstico, motivo pelo qual sugerimos, por meio desta proposição, acrescentar parágrafo único ao art. 20 da Lei Complementar nº 150, de 2015, para deixar clara e expressa a intenção do legislador prevista na Emenda Constitucional
nº 72, de 2013, de proporcionar, dentro das características do trabalho doméstico, a isonomia de direitos dos
empregados domésticos em relação aos demais trabalhadores.
Ante o exposto, pedimos o apoio dos ilustres pares para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016.– Deputado Carlos Bezerra
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PROJETO DE LEI Nº 5.885, DE 2016
(Do Sr. João Derly)
Altera a legislação tributária para prever o cômputo em dobro das despesas com materiais
reciclados e com produtos economizadores de água e de energia elétrica, para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–2101/2011.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 16 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 16. .................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
§5º Os dispêndios referentes à utilização de materiais reciclados e de produtos economizadores de água
e de energia elétrica, com certificação ambiental, em construção, ampliação e reforma de bem imóvel,
integram o custo de aquisição em dobro.” (NR)
Art. 2º O art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 13. ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
§3º Poderão ser deduzidas em dobro as despesas referentes à utilização de materiais reciclados e de produtos economizadores de água e de energia elétrica, com certificação ambiental, em reparo e conservação de
bens imóveis intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Nas últimas décadas, vem crescendo a preocupação com o impacto da construção civil no meio ambiente. Trata–se de setor chave para o desenvolvimento sustentável, por consistir naquele que mais consome
recursos naturais e mais utiliza energia de forma intensiva.
A fim de contribuir para a redução do impacto ambiental provocado pela construção civil, apresentamos
este projeto de lei, que promove alteração na legislação do imposto de renda, tanto da pessoa física como da
pessoa jurídica.
No caso da pessoa física, o dispêndio com utilização de materiais reciclados e de produtos economizadores de água e de energia elétrica em construção, ampliação e reforma de bem imóvel poderá integrar o custo
de aquisição do bem imóvel em dobro. Desse modo, por ocasião da alienação de tal bem, o ganho de capital
apurado, diferença entre o valor de alienação e o seu custo de aquisição, será menor, acarretando redução no
imposto de renda devido.
Para a pessoa jurídica, a possibilidade de deduzir em dobro as despesas referentes à utilização desses
materiais e desses produtos, em reparo e conservação de bens imóveis intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços, também implica redução no imposto de renda devido.
Esperamos, com a medida, incentivar a opção dos contribuintes do imposto de renda pelo emprego de
materiais e produtos ecológicos, verdes ou sustentáveis, na construção civil, com impacto positivo inclusive
no mercado produtor, pelo que esperamos contar com o apoio dos nobres pares do Congresso Nacional para
a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 02 de agosto de 2016. – Deputado João Derly.
PROJETO DE LEI Nº 5.893, DE 2016
(Da Sra. Renata Abreu)
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, e a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para dispor sobre o direito de
falta, sem prejuízo do salário, nos casos de nascimento de neto.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–6753/2010.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 473 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 inciso XII e parágrafo único:
“Art. 473.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
XII – até 30 (trinta) dias consecutivos, a seguir ao nascimento de neto que viva sob sua dependência
econômica, nos termos do regulamento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso XII deste artigo, no caso da existência de dois ou
mais titulares do direito, seu usufruto será possibilitado a apenas um deles, ou a todos em tempo
parcial ou em períodos sucessivos, conforme decisão conjunta.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes inciso IV
e parágrafo único:
“Art. 97.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
IV – por até 30 (trinta) dias consecutivos, a seguir ao nascimento de neto que viva sob sua dependência econômica, nos termos do regulamento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso IV deste artigo, no caso da existência de dois ou
mais titulares do direito, seu usufruto será possibilitado a apenas um deles, ou a todos em tempo
parcial ou em períodos sucessivos, conforme decisão conjunta.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
A discussão sobre o direito dos avós em acompanhar o desenvolvimento de seus netos ganhou contornos jurídicos com a recente promulgação da Lei nº 12.398, de 28 de março de 2001, que lhes estendeu o direito
de visita e de guarda, nos termos da legislação civil.
Concorreram, aqui, múltiplos fatores. Casos de gravidez precoce, informalidade de vínculo empregatício
e inércia de um dos progenitores em prestar o apoio necessário ao nascimento, ou em conceder alimentos,
v.g., exasperam a fragilidade do núcleo familiar tradicional, exigindo, paulatinamente, a coparticipação dos
avós neste processo.
Nessa esteira, malgrado a legislação interna preveja diversos benefícios afetos à parentalidade, queda
inerte em disciplinar instrumentos que permitam aos avós auxiliar seus filhos nos momentos vestibulares que
sucedem ao nascimento de neto – quando patente a vulnerabilidade dos pais para referido encargo.
O projeto propõe, portanto, seja facultado ao trabalhador ausentar–se do serviço, sem prejuízo do salário, para prestar assistência a neto que consigo viva em comunhão de mesa e habitação – ou seja – sob sua
dependência econômica, pelo período de até 30 (trinta) dias consecutivos, nos termos de regulamento. A
modificação intentada atinge tanto o regime celetista (Decreto–lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943) como o
estatutário (Regime Jurídico dos Servidores Públicos, Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990).
Convém mencionar, por fim, que solução eleita não modifica o regime jurídico das licenças parentais
previstas, sucessivamente, no art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e art. 207 e seguintes, do
Estatuto dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990). Exige–se, para usufruto do
direito, prova de que o neto nascituro viva sob dependência econômica do beneficiário, em termos similares
aos previstos pelo art. 50 do Código do Trabalho de Portugal (Lei nº 7, de 12 de fevereiro de 2009).
Sala de Sessões, 02 de agosto de 2016. – Deputada Renata Abreu, PTN–SP.
PROJETO DE LEI Nº 5.939, DE 2016
(Do Sr. Vinicius Gurgel)
Altera a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, que institui a gratificação de Natal para os trabalhadores e a Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1.965 que dispões dispõe sobre o pagamento
da gratificação prevista na Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–3935/2008.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta lei inclui o § 4º ao artigo 1º da Lei nº 4.090 de 13 de julho de 1.962, que institui a gratificação
de Natal para os trabalhadores e inclui o § 3º ao artigo 2º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1.965 que dispões
dispõe sobre o pagamento da gratificação prevista na Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, para facultar aos
empregados em acordo com os empregadores a conversão em dias de licença–maternidade e licença–paternidade o valor total ou parcial da remuneração da gratificação de Natal.
Art. 2º O artigo 1º da Lei nº 4.090 de 13 de julho de 1.962 que institui a gratificação de Natal para os trabalhadores passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
§ 4º É facultado aos empregados, de comum acordo com o com os respectivos empregadores, converter em dias de licença–maternidade ou licença–paternidade o valor total ou parcial da remuneração da
gratificação salarial.” (NR)
Art. 3º O artigo 2º da Lei nº a Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1.965 que dispões dispõe sobre o pagamento da gratificação prevista na Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1.962, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
§ 3º – É facultado aos empregados, de comum acordo com os respectivos empregadores, converter em
dias de licença–maternidade ou licença–paternidade o valor total ou parcial da remuneração da gratificação salarial.” (NR)
Justificativa
A presente proposição tem por objetivo proporcionar aos empregados, desde que acordado com os
respectivos empregadores, o aumento dos prazos da licença–maternidade, atualmente denominada licença à
gestante e da licença–paternidade, ambas previstas na Constituição Federal.
É de conhecimento público que os prazos previstos em lei são insuficientes para que os pais deem a devida atenção aos recém–nascidos que necessitam dos maiores cuidados em seus primeiros dias de vida, principalmente quanto ao tempo de amamentação.
Assim, apresentamos como forma facultativa para que os empregados, de comum acordo com os seus
respectivos empregadores, possam optar sobre a necessidade ou não de prolongar as referidas licenças, sem
causar qualquer tipo de prejuízo financeiro aos empregadores, uma vez que os dias aumentados nas licenças
serão descontados da gratificação natalina que fazem jus.
Por essas razões, pedimos o apoio dos Nobres Pares para aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 08 de agosto de 2016. – Deputado Federal Vinícius Gurgel, (PR/AP).
PROJETO DE LEI Nº 5.941, DE 2016
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para dispor sobre a reserva de vagas para
gestantes e pessoas com crianças pequenas nos estacionamentos públicos ou privados.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–4986/2016.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 I.I
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece, entre outras providências, normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, para dispor sobre a reserva de vagas, nos estacionamentos públicos ou privados,
para veículos conduzidos por gestantes e pais ou responsáveis com crianças de idade inferior a 2 (dois) anos,
mediante a devida identificação do veículo.
Art. 2º O art. 7º da Lei nº 10.098, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos
ou privados, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos:
I – que transportem pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção;
II – conduzidos ou que transportem gestantes
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III – conduzidos por pais ou responsáveis acompanhados de crianças com idade inferior a 2 (dois) anos.
§ 1º As vagas a que se refere o caput deverão ser em número equivalente a 5% (cinco por cento) do
total, garantidas, no mínimo, duas vagas, devidamente sinalizadas e com as especificações técnicas
de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes.
§ 2º A utilização das vagas referidas no caput está condicionada à identificação do veículo mediante
credencial a ser fornecida pelo órgão de trânsito local, nos termos de regulamentação.
§ 3º A credencial expedida nos termos do inciso II do caput terá validade de até a data prevista para
o parto.
§ 4º A credencial expedida nos termos do inciso III do caput terá validade até a data em que a criança
completar 2 (dois) anos de idade. (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias de sua publicação oficial.
Justificação
O advento da Lei nº 10.098, de 2000, que estabelece, entre outras providências, normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
representou um momento importante para a garantia da acessibilidade dessas pessoas. Nos termos do art. 7º
dessa norma, fica assegurada a reserva de vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente
sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção,
em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos.
A reserva de vagas de estacionamento foi assegurada também às pessoas com idade superior a 60 anos,
segundo o disposto no art. 41 da Lei nº 10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso). O referido artigo determina que as
vagas reservadas deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso, baseando–se,
provavelmente, no fato de os idosos, via de regra, apresentarem algum tipo de dificuldade para caminharem
longas distâncias.
Entendemos, no entanto, que a regra pode ser ainda aperfeiçoada, uma vez que existem dois segmentos
esquecidos quando do estabelecimento da regra de reserva de vagas de estacionamento. É o caso das gestantes e dos pais ou responsáveis que estejam acompanhados de crianças de idade inferior a dois anos.
É incontestável que as gestantes vivenciam limitações em sua capacidade de locomoção. O aumento
do peso, que resulta, muitas vezes, em pés e pernas inchados, é apenas um dos muitos incômodos que comprometem a mobilidade das grávidas. No início da gestação os cuidados devem ser redobrados devido ao alto
índice de aborto. Por sua vez, pais ou responsáveis acompanhados de crianças de idade inferior a dois anos
também têm dificuldade para empreender longas caminhadas, visto que, no mais das vezes, crianças pequenas precisam ser levadas no colo, ou em carrinhos, demandando maior espaço da vaga para a segurança física
dos envolvidos, além da necessidade de acessibilidade como rampas próximas a vaga.
Este projeto de lei busca, portanto, aprimorar a norma de acessibilidade vigente, amparando essas duas
situações em que as pessoas estão com sua capacidade de locomoção temporariamente reduzida. Na certeza
de que a medida é justa, esperamos contar com o apoio dos nossos Pares para sua rápida aprovação.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2016. – Deputado Carlos Bezerra.
PROJETO DE LEI Nº 5.951, DE 2016
(Do Sr. Ronaldo Carletto)
Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, obrigando as operadoras de telecomunicações
a bloquearem o uso de aparelhos de telefonia celular em caso de furto, roubo ou extravio.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–377/2007.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que “Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995”, com o objetivo de obrigar as operadoras de telecomunicações a bloquearem o uso de aparelhos de telefonia celular em caso de furto,
roubo ou extravio.
Art. 2º Acrescente–se o seguinte parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997:
“Art. 3º ..............................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Em caso de roubo, furto ou extravio de terminal de acesso a serviço de comunicação
móvel terrestre pessoal de interesse coletivo, o usuário poderá solicitar o bloqueio do serviço e do terminal à prestadora, que deverá atender ao pedido no prazo de até vinte e quatro horas do recebimento da
solicitação.“ (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A democratização do acesso à telefonia celular no Brasil foi acompanhada pela proliferação da ocorrência
de furtos e roubos de aparelhos. Essa realidade levou o Poder Público a adotar medidas que vêm contribuindo
para inibir a escalada dessa prática criminosa.
Em atendimento a essa demanda, a Anatel coordenou o trabalho de criação do Cadastro Nacional
de Estações Móveis Impedidas – CEMI, sistema administrado pelas operadoras de telecomunicações com
o objetivo de desativar o uso de equipamentos roubados ou extraviados. Com base nesse sistema, para
bloquear um celular perdido ou furtado, basta que o assinante informe à prestadora o número da linha.
Caberá, então, à operadora responsabilizar–se por incluí–lo no CEMI, de modo a impedir a utilização futura do aparelho.
De acordo com a Anatel, nos estados da Bahia, Ceará e Espírito Santo, que já têm acesso ao CEMI, o usuário
pode dar início ao processo de bloqueio na própria delegacia de polícia, no instante do registro da ocorrência.
Ainda segundo a agência, há expectativa de que, em breve, essa funcionalidade já esteja disponível também
para a Polícia Federal e para as polícias civis de Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo, bem como para
as polícias civis de estados que manifestarem interesse em se conectar ao sistema.
Embora reconheçamos os recentes avanços no combate ao furto de celulares, considerando a essencialidade dos serviços de telefonia móvel, entendemos que o ordenamento jurídico do País deve conter dispositivo legal que discipline o direito dos usuários de bloquear o acesso a aparelhos de telefonia celular em caso
de roubo ou extravio.
Por esse motivo, elaboramos o presente projeto com o objetivo de obrigar as operadoras de telecomunicações a promover a desativação do uso de terminal perdido ou furtado em até vinte e quatro horas após
a notificação do usuário. Entendemos que a medida complementa o esforço que já vem sendo empreendido
pelo Poder Público no enfrentamento à prática do roubo de celulares, beneficiando, assim os milhões de usuários dos serviços de telefonia móvel no Brasil.
Assim, por entendermos que a matéria tratada é de enorme interesse para a população brasileira, solicitamos o apoio dos ilustres Pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2016. – Deputado Ronaldo Carletto.
PROJETO DE LEI Nº 5.957, DE 2016
(Do Sr. João Arruda)
Altera o art. 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–3711/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 12, inciso I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a inclusão dos
seguintes incisos:
“Art. 12. .................................................... ..........................................................................................................................
I – ...............................................................................................................................................................................................
a) as normas regulamentares, quando implicarem ônus aos condutores, deverão ser precedidas de
estudos técnicos que justifiquem a sua adoção;
b) a hipótese prevista na alínea “a” dependerá, para a sua aprovação, do voto favorável de 2/3 (dois
terços) dos membros do Conselho do Contran;
II – .............................................................................................................................................................................................
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
Os diversos episódios em que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) adota uma posição, e pouco
tempo depois a revoga, são sintomáticos da necessidade de reforma da maneira como suas resoluções são
baixadas. Como exemplo recente, dentre vários outros casos, podemos citar o episódio da obrigatoriedade
dos extintores de incêndio do tipo “ABC”, em que, após um longo processo que incluiu a exigência da troca
dos modelos “BC” para o mencionado “ABC”, o colegiado adiou por três vezes a entrada em vigor da obrigatoriedade, para enfim chegar à conclusão de que nenhum dos dois extintores é obrigatório. Desnecessário dizer
que essa falta de maior ponderação do Contran trouxe prejuízos não só para os proprietários de veículos que
SF/15001.67239–53 tu2015–10202 2 adquiriram os extintores, como também para os empresários que, ante
à demanda potencial gerada pela resolução, investiram na produção desse equipamento, e que agora provavelmente amargarão vendas medíocres por causa do caráter errático da ação normativa do Contran. Em síntese, o resultado cruel é que os cidadãos e empresários que fizeram seu planejamento de forma tempestiva
foram penalizados, ao passo que aqueles que previram que a norma “não pegaria” foram premiados. Deve–se
alertar, contudo, que não se trata, aqui, de questionar a pertinência ou a relevância do Contran, que é órgão
fundamental para o necessário aprofundamento técnico das Leis emanadas por este Parlamento. Pelo contrário, entendemos que a proposta aqui contida, de obrigar este colegiado a um procedimento de submeter
suas principais decisões a consulta pública, será uma forma de tornar mais robusto e transparente seu processo decisório, o que, em última instância terá o condão de torná–lo ainda mais legítimo. Por esses motivos
esperamos contar com a colaboração dos nobres Pares no sentido de aprovar e aperfeiçoar, se for o caso, a
proposta que ora apresentamos.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2016. – Deputado João Arruda.
PROJETO DE LEI Nº 5.959, DE 2016
(Do Sr. João Arruda)
Altera o art. 23 da 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.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: VIAÇÃO E TRANSPORTES; TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º – O art. 23, inciso XII, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com a inclusão do seguinte inciso:
“Art. 23....................................................................................................................................................................................
XII – ..........................................................................................................................................................................................
a)– os contratos de concessão de rodovias, para serem prorrogados, dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, à população residente no âmbito de circunscrição do poder concedente,
salvo no caso da União, em que se considerara a população do(s) Estado(s) em que se encontrar a
rodovia concedida.”
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal é clara ao dispor que, sempre através de licitação, incumbirá ao Poder Público a
prestação de serviços públicos, cabendo a lei dispor sobre “o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições
de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão” (CF, art.175, I).
Neste contexto, as leis 8.987/95 (art.23, XII) e 9.074/95 (art.1º, §2º), ao admitirem a prorrogação, não eliminaram do poder concedente, em momento algum, a obrigação de licitar. Muito pelo contrário. A exegese
teleológica de tais dispositivos conduz à inexorável conclusão de que a prorrogação apenas deve ser admitida,
a bem do interesse público, quando as condições do contrato vigente sejam melhores ou iguais às condições a
que a administração conseguiria com realização do procedimento licitatório. Assim, comprovada que a prorro-
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gação atende ao interesse público em maior medida que o vencedor do certame, prorroga–se; caso contrário,
não. Pensar o oposto, conduziria à situação paradoxal de prorrogação, mesmo em prejuízo ao usuário.
Porém, no que pese ser este o norte que deveria ser observado pelos Gestores Públicos quando da análise da prorrogação de um contrato de concessão, na maioria das vezes isso não ocorre, e acabamos vendo o
interesse privado das concessionárias se sobreporem aos interesses da população. Todavia, a prorrogação dos
contratos de concessão das rodovias há de ter em mira exclusivamente o interesse público entre os entes envolvidos, numa racionalidade comunicativa livre da interferência do poder econômico das empresas privadas.
Nessa ótica, longe de ser instrumentalizada como condição para atendimento das concessionárias, a há de ser
um fim especialmente voltado ao bem comum e à proteção do usuário. O interesse público há de determinar o interesse público na prorrogação das concessões e, só depois disso, num posterior momento, caberia às
concessionárias avaliar seu interesse privado em harmonia com o interesse público já definido. A perspectiva
invertida de prorrogação produz deficit de legitimidade democrática nas tratativas entre as partes.
Para Habermas, “O poder social, econômico e administrativo necessita de disciplinamento por parte do
Estado de direito.” (Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol.I. Trad. Flávio Beno Siebeneichler.
Rio: Templo Brasileiro, 1997, p.325). Assim, “A ideia do Estado de direito pode ser interpretada então como a
exigência de ligar o sistema administrativo, comandado pelo código do poder, ao poder comunicativo, estatuidor do direito, e de mantê–lo longe das influências do poder social, portanto da implantação fática de interesses privilegiados.” (HABERMAS, 1997, p.190). Noções que tais não podem ser olvidadas, longe disso devem
cuidadosamente repousar a bom recato, sob pena de relegar ao oblívio o valor e a normatividade do direito,
reconhecido apenas em viés sistêmico e funcionalista despido de potencial emancipatório.
Na visão sempre lúcida do culto prof. Clodomiro José Bannwart Júnior: “O modelo realista de uma socialização anônima não–intencional, que se impõe sem a consciência dos cidadãos, vai substituir, no caso em tela,
o modelo comunicativo de uma associação intencional de parceiros do direito”. (DD I, p. 69). É, pois, a percepção da ordem normativa que se pretendia orientar juridicamente sendo substituída por mecanismos sistêmicos constituídos no processo econômico de valorização do capital. Esse modo objetivador de ver e entender
a sociedade faz com que se considerasse o procedimento de socialização fora de processos de entendimento,
isento de valores ou normas jurídicas e, ademais, limitado a colocar a dinâmica da integração social em uma
pauta estritamente funcionalista.
Com a operacionalização sistêmica e funcionalista da sociedade resta apenas um processo de acumulação repetitivo, sem dar conta de assegurar qualquer viabilidade emancipatória, visto que a dinâmica da
produção do capital se assenta na dinâmica da racionalidade instrumental, incompatível, pois, com o Estado
democrático de direito.
A meu ver, se a própria constituição viu a prorrogação como uma possibilidade e, em havendo hipóteses em que a licitação pode não ser necessária, a forma adequada para sanar a interferência do poder
econômico das concessionárias na formatação da prorrogação do contrato de concessão e de restabelecer
democraticamente a supremacia do interesse público sobre o particular seria permitir que à população,
maior interessada, participasse desse processo, manifestando seu interesse quanto a continuidade, ou não,
daquele contrato de concessão, sem a necessidade de realização de um novo processo licitatório. E a própria Constituição nos dá o meio para isso quando instituiu a possibilidade de consultarmos a população
através do plebiscito.
Com essa simples medida, acredito que estaríamos impondo limites às partes na concessão em prol de
finalidades legais e moralidade; destarte, em favor da própria legalidade. Como mais uma vez sublinha Habermas, “a lógica da divisão dos poderes só faz sentido, se a separação funcional garantir, ao mesmo tempo, a
primazia da legislação democrática e a retroligação do poder administrativo ao comunicativo.” (1997, p.233).
Por acreditar nesta medida, é que conto com a colaboração dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2016. – Deputado João Arruda.
PROJETO DE LEI Nº 5.960, DE 2016
(Do Sr. Arthur Virgílio Bisneto)
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para estabelecer o acréscimo de 90 (noventa) dias ao período de licença–maternidade e de recebimento do salário–maternidade nos casos de nascimento ou adoção de pessoa com deficiência.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–3627/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 392 ................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 6º Em caso de nascimento de pessoa com deficiência, o período de licença–maternidade será acrescido de
90 (noventa) dias, sem prejuízo da prorrogação prevista na Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. (NR)”
Art. 2º Os artigos 71 e 71–A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 71 ..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º Em caso de nascimento de pessoa com deficiência, o salário–maternidade será prorrogado por mais
90 (noventa) dias. (NR)”
“Art. 71–A .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 3º Se o adotado ou o adotando for pessoa com deficiência, o salário–maternidade de que trata este
artigo será prorrogado por mais 90 (noventa) dias. (NR)”
Art. 3º As despesas decorrentes da extensão da licença–maternidade prevista nesta Lei correrão à conta
das dotações próprias do orçamento da Seguridade Social.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.
Justificação
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – aprovada pelo Congresso
Nacional conforme o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República, o que lhe garante status de norma constitucional – estabelece que, em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o
superior interesse da criança receberá consideração primordial.
Nesse sentido o projeto propõe acrescentar 90 dias ao período de 120 dias de licença–maternidade
(quando a mãe – ou, em caso de óbito da mãe ou adoção por empregado, o pai – deixa de comparecer ao
trabalho sem prejuízo do emprego e do salário), bem como de igual período à percepção do salário–maternidade (benefício previdenciário). Tudo isso sem prejuízo da extensão dessa licença por mais 60 dias quando o
empregador participar do Programa Empresa–Cidadã, nos termos da Lei nº 11.770, de 2008.
Assim, o presente Projeto busca contemplar o superior interesse da criança com deficiência desde seus
primeiros meses de vida, ou de convivência com quem a adotar. O melhor para a criança, nessa fase, é receber
o cuidado familiar em tempo integral.
Essa prorrogação da licença–maternidade também é importante para que a família possa se adaptar
e se preparar, inclusive tecnicamente quando for o caso, para atender às necessidades especiais de seu filho.
Não há dúvidas, portanto, de que uma criança com deficiência e sua família enfrentam situação diferenciada a justificar prazo maior de licença–maternidade, cujos benefícios prolongar–se–ão por suas vidas.
Justificam–se, portanto, as propostas alterações na CLT e na Lei nº 8.213, de 1991, que possibilitarão um
tratamento mais adequado e humano às pessoas que nascem com deficiência e às suas famílias.
Ante o exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres Colegas para aprovação da matéria.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2016. – Deputado Arthur Virgílio Bisneto.
PROJETO DE LEI Nº 5.964, DE 2016
(Do Sr. Vander Loubet)
Dispõe sobre o domínio de imóvel em favor de ocupantes de baixa renda.
DESPACHO: DEFIRO A RETIRADA DO PROJETO DE LEI Nº 5964/16, NOS TERMOS DO ARTIGO 104 C/C
O ARTIGO 114, VII, AMBOS DO RICD. PUBLIQUE–SE.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei objetiva reconhecer o domínio de imóvel público ou privado em favor, preponderantemente, de pessoas de baixa renda detentoras de posse consolidadas.
Art. 2º O reconhecimento do domínio sobre imóvel urbano ou urbanizado integrante de loteamento ou
desmembramento (fracionamento ou desdobro) não autorizado ou executado sem a observância das deter-

290 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

minações do ato administrativo de licença localizado em área urbana consolidada, implantada e integrada à
cidade, excluídas as áreas de risco ambiental ou de preservação permanente que não se enquadrem nos termos do artigo 54 da Lei n. 11.977/09, em favor de pessoas preponderantemente de baixa renda, poderá ser
obtido conforme o disposto nesta Lei.
§ 1º Considera–se área urbana consolidada parcela do território urbano com densidade demográfica
considerável, malha viária e, no mínimo, dois equipamentos de infraestrutura urbana implantados (drenagem
de águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, limpeza
urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos), desde que ocupada de forma mansa e pacífica há pelo menos
cinco anos e cujas edificações existentes, entre outras situações peculiares, indiquem a irreversibilidade da
posse e induzam ao domínio.
§ 2º Para aferir a situação jurídica consolidada, serão suficientes quaisquer documentos hábeis a comprová–la, notadamente provenientes do Poder Público, especialmente do município.
§ 3º Em se tratando de imóvel público ou submetido à intervenção do Poder Público, a obtenção do domínio pressupõe a existência de lei autorizadora.
§ 4º A declaração do domínio em favor do adquirente não isenta nem afasta qualquer das responsabilidades do proprietário, loteador ou do Poder Público, tampouco importa em prejuízo à adoção das medidas
cíveis, criminais ou administrativas cabíveis contra o faltoso.
Art. 3º Na hipótese de reconhecimento do domínio na forma prevista nesta resolução, o juiz de direito
poderá determinar o registro do parcelamento do solo, ainda que não atendidos os requisitos urbanísticos
previstos na Lei n. 6.766/1979 ou em outros diplomas legais, aí incluído o plano diretor.
Parágrafo único. Quando a área do imóvel não coincidir com a descrição constante no registro imobiliário,
o juiz poderá determinar a retificação deste com base na respectiva planta e no memorial descritivo apresentado, os quais, preferencialmente, deverão ser elaborados a partir do georreferenciamento ou do respectivo
sistema de informações geográficas.
Art. 4º O pedido de reconhecimento do domínio do imóvel urbano ou urbanizado em área urbana consolidada poderá ser formulado ao juiz de direito com competência em registro público pelo município, pela
associação de moradores, devidamente autorizada pelos representados, ou pelos interessados.
Parágrafo único. O procedimento será especial de jurisdição voluntária, com preponderante incidência
do princípio da celeridade, informalidade e instrumentalidade.
Art. 5º A petição inicial deverá ser instruída com:
I – certidão atualizada da matrícula do imóvel objeto do loteamento ou desmembramento, ou certidão do registro de imóveis comprobatória de que não está registrado;
II – certidão negativa de ação real ou reipersecutória referente ao imóvel expedida pelo respectivo
ofício do registro de imóveis;
III – certidão de ônus reais relativos ao imóvel;
IV – planta simplificada da área, com as respectivas divisas, acompanhada do memorial descritivo
assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica – ART,
que contenha:
a) descrição sucinta da área urbana consolidada, com suas características, fixação da zona ou zonas
de uso predominante e identificação e qualificação disponível dos confrontantes e de seus cônjuges, se casados forem;
b) indicação e descrição precisa de cada lote objeto do loteamento ou desmembramento, com suas
características e confrontações, localização, área, logradouro e número, e sua designação cadastral,
se houver, com menção ao nome dos ocupantes e dos confrontantes internos;
c) indicação das vias existentes e enumeração dos equipamentos urbanos e comunitários, e dos serviços públicos ou de utilidade pública já implantados na área urbana consolidada; e
d) indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município;
V – nome, domicílio, nacionalidade, estado civil, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda do(s) proprietário(s) e de seu(s) cônjuge(s), se casado(s) for(em);
VI – cópia dos documentos pessoais e dos comprobatórios da compra e venda ou da titularidade
da posse do imóvel;
VII – declaração dos órgãos competentes, preferencialmente municipais, de que não se trata de área
de risco ambiental ou de preservação permanente, nos termos do art. 1º; e
VIII – lei municipal autorizadora, na hipótese de imóvel público ou sob intervenção do Poder Público.
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Parágrafo único Tratando–se de pedido formulado apenas pelos interessados, não acompanhando a
petição inicial qualquer documento que demonstre a anuência prévia do município, este deverá ser intimado
para manifestar–se no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 6º Devidamente instruído o pedido, o juiz deverá determinar a citação, preferencialmente por AR/
MP, dos proprietários e dos confinantes externos, e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos eventuais interessados, para que apresentem resposta, no prazo de 10 (dez) dias, na qual indiquem de forma clara e objetiva
os pontos controvertidos, sob pena de presumirem–se verdadeiros os fatos alegados na inicial e de considerarem–se anuentes com o reconhecimento do domínio, assim como providenciar a intimação, pelo correio, dos
representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, para que manifestem interesse na causa.
Parágrafo único. Acompanhando a petição inicial qualquer documento que demonstre a anuência prévia
dos proprietários e/ou dos confinantes externos, a citação dar–se–á por realizada.
Art. 7º Apresentada resposta, os interessados deverão ser ouvidos no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. A impugnação parcial do pedido não impede o reconhecimento do domínio da parte
incontroversa, podendo os lotes ou frações questionados permanecer sob a titularidade do proprietário original, remetendo–se os interessados às vias ordinárias.
Art. 8º O juiz deverá sempre buscar a solução consensual dos eventuais pontos controvertidos para o
reconhecimento do domínio.
Art. 9º O Ministério Público e os demais interessados poderão produzir as provas destinadas a demonstrar
suas alegações, mas ao juiz é lícito investigar livremente os fatos e ordenar de ofício a realização de quaisquer provas.
Art. 10. O Ministério Público deverá obrigatoriamente ser intimado, na forma pessoal, de todos os atos do processo.
Art. 11. Havendo alteração na situação de posse durante a tramitação do processo, o novo possuidor
poderá substituir o requerente original no feito após a anuência dos interessados, a fim de que a sentença determine o registro do imóvel no nome daquele.
Art. 12. Na sentença que resolver o mérito do pedido de reconhecimento do domínio, o juiz não será
obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais
conveniente ou oportuna.
§1º Na sentença que acolher o pedido dos interessados, o juiz deverá declarar adjudicada ou adquirida
a propriedade dos imóveis pelos requerentes, assim como declarar incorporadas ao patrimônio público as vias
e áreas públicas, sem prejuízo de eventuais direitos de terceiros ou isenção de responsabilidades dos proprietários, loteadores ou do Poder Público, ou, ainda, adotar outras medidas, cíveis, criminais ou administrativas
contra os faltosos.
§ 2º O juiz poderá indeferir o pedido quando perceber por parte dos autores fim especulativo ou outro
que se desvie do objetivo desta resolução.
§ 3º Quando deferido o pedido, o domínio deverá ser reconhecido prioritariamente em nome do casal
ou da mulher.
Art. 13. A sentença que julgar procedente o pedido será transcrita, mediante mandado, no registro de imóveis.
Art. 14. O registro do domínio de que trata a presente resolução, observando–se o princípio da continuidade registral, independe da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários:
I – na abertura de matrícula para a área objeto do parcelamento do solo, se não houver;
II – no registro do parcelamento decorrente do reconhecimento do domínio; e
III – na abertura de matrícula para cada uma das parcelas resultantes do parcelamento.
Parágrafo único. A matrícula da área destinada a uso público deverá ser aberta de ofício, com averbação
da respectiva destinação e, se for o caso, das limitações administrativas e restrições convencionais ou legais.
Art. 15. O registro poderá ser retificado ou anulado, parcialmente ou em sua totalidade, por sentença
em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato
jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução.
Parágrafo único. Se o juiz constatar que o registro ou algum ato autorizado por ele nos termos desta resolução for nulo ou anulável, determinará, fundamentadamente e de ofício, seu cancelamento.
Art. 16. Tratando–se de reconhecimento do domínio requerido pelo município ou por adquirentes beneficiários da gratuidade da justiça, não serão devidas custas ou emolumentos notariais ou de registro, ou recolhimento de valor ao Fundo de Reaparelhamento da Justiça, decorrentes do registro do parcelamento do
solo do primeiro registro de direito real constituído em favor destes e da primeira averbação da construção
residencial existente no imóvel.
Art. 17. O Presidente do Tribunal de Justiça fica autorizado a firmar termos de cooperação, convênios e
outros ajustes com os Estados e os municípios para a implantação de políticas públicas relacionadas a esta re-
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solução, com destaque para a regularização fundiária de interesse social; a legitimação da posse para fins de
moradia, com o objetivo de conferir título de reconhecimento de posse às famílias de baixa renda; e a demarcação urbanística que consiste em procedimento administrativo destinado à regularização fundiária, no afã
de identificar os ocupantes e o tempo das respectivas posses.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal, no seu art. 5º, XXIII, estabelece a função social da propriedade, de modo que a
legislação infraconstitucional sobre aquisição, perda e função de propriedade imóvel deve adequar–se a esse
princípio, sob pena de tornar–se inconstitucional.
Por outro lado, o art. 5º, XX, da Constituição Federal garante o direito de propriedade, direito este que
precisa harmonizar–se com o princípio da função social.
Todavia, a ocupação de imóveis não tem respeitado esses princípios e muitas famílias que os ocupam, sobretudo em função de loteamentos ou parcelamentos ficam desamparadas, sem nenhuma segurança jurídica em relação à posse desses bens, podendo a qualquer momento serem privadas de seus direitos e entregues ao desabrigo.
É necessário que a lei contemple a obediência a esses princípios constitucionais que norteiam a aquisição, manutenção e perda da propriedade em relação a esses cidadãos que ocupam imóveis loteados ou parcelados, a fim de evitar injustiças, sobretudo no que diz respeito à população mais carente.
Todavia, não se pode deixar de observar a preservação do meio ambiente, por ocasião da regularização
desses imóveis, inclusive com a realização de obras de infraestrutura.
Além disso, não se pode deixar de fora desse procedimento a participação do Ministério Público como
titular da defesa dos direitos individuais e coletivos, e dos direitos difusos.
Desse modo, propomos alteração da legislação para a garantia de todos esses direitos fundamentais,
de forma a assegurar a dignidade e o exercício da cidadania por parte de todas essas famílias que atualmente
pugnam pelo seu direito de moradia, com o reconhecimento legítimo de seus títulos de propriedade.
Sala das Sessões, 09 agosto de 2016 – Deputado Federal Vander Loubet, PT/MS.
PROJETO DE LEI Nº 5.966, DE 2016
(Do Sr. Luiz Lauro Filho)
Altera o art. 58–A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para estender a opção pelo trabalho em tempo parcial aos trabalhadores responsáveis por crianças com deficiência.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–6828/2013.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58–A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto–lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a viger com a seguinte redação:
Art. 58–A...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
§ 3º É assegurada aos empregados responsáveis por crianças com deficiência a opção pelo regime
de trabalho em tempo parcial independentemente de instrumento coletivo. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O contrato de trabalho a tempo parcial é um contrato de trabalho regido por normas próprias, mas, ainda
assim, sujeito a todos os princípios e regras que regulamentam o contrato de trabalho regular. A principal característica dessa modalidade contratual é a limitação especial da jornada de trabalho, que é inferior à jornada
normal de 44 horas semanais, instituída pelo art. 7º, XIII, da Constituição Federal de 1988.
Nos termos da legislação em vigor, o trabalho em regime parcial pode ser adotado tanto na contratação quanto na alteração do contrato de trabalho do empregado já contratado em regime de tempo integral. Nesse último
caso, a opção deve ser precedida de previsão em instrumento coletivo. A opção pelo regime dar–se–á sem perda
das garantias trabalhistas previstas em lei ou no regulamento empresarial e o salário será proporcional à jornada.
O trabalho em tempo reduzido foi introduzido em nosso ordenamento jurídico como uma fórmula de
lidar com escassez de emprego em momentos de crise econômica e facilitar a empregabilidade de trabalha-
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dores, normalmente discriminados no mercado de trabalho, como as mulheres casadas, estudantes, pessoas
idosas, assim como fazer frente à necessidade de mão de obra sem muita especialização. Esse desiderato conforma–se perfeitamente com a empregabilidade dos responsáveis pelas crianças com deficiência, que resta
diminuída, pois os cuidados paternais extraordinários reduzem a disponibilidade para o labor profissional.
De acordo com o art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da pessoa com deficiência),
considera–se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
De fato, o cuidado com essas crianças especiais demanda das famílias muitos e variados esforços adicionais em relação às demais crianças. Desse modo, estamos seguros de que a modalidade de trabalho em tempo
parcial será um valioso instrumento para assegurar a permanência dos pais e responsáveis legais por crianças
com deficiência no mercado de trabalho.
A proposta atende também a finalidade de integrar a pessoa com deficiência na sociedade, pois o apoio
às famílias certamente é uma das melhores ferramentas para ajudar esses futuros cidadãos na busca pela felicidade e realização pessoal.
Em razão do elevado teor social da matéria, pedimos aos nobres Pares o apoio necessário à aprovação
dessa iniciativa.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2016.– Deputado Federal Luiz Lauro Filho, (PSB/SP).
PROJETO DE LEI Nº 5.967, DE 2016
(Do Sr. Luiz Lauro Filho)
Altera a Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, para determinar a publicação de informações acerca
do processo de seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida e da execução
e entrega dos empreendimentos.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–823/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:
“§ 7º Salvo situações excepcionais devidamente justificadas, os Estados, Municípios e Distrito Federal
participantes do PMCMV deverão organizar mecanismos que garantam a publicação, na rede mundial
de computadores, das seguintes informações:
I – lista atualizada de candidatos a beneficiários do PMCMV, com as respectivas informações necessárias à
aplicação dos critérios de enquadramento, hierarquização, priorização e seleção, conforme regulamento;
II – lista de selecionados a beneficiários do PMCMV, com os respectivos dados de enquadramento, hierarquização e priorização, conforme regulamento;
III – lista de selecionados a beneficiários do PMCMV após verificação da instituição financeira oficial, com
especificação daqueles tidos como compatíveis, rejeitados ou incompatíveis com as condições do programa;
IV – lista atualizada de empreendimentos em execução, com especificação da localização, data de início
e data de previsão de entrega; e
V – lista atualizada de empreendimentos concluídos e entregues, com especificação da localização, data
de início, data de previsão de entrega, data da entrega efetiva e respectivo beneficiário”.(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei 11.977, de 2009, Lei do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) reservou ao regulamento do
Poder Executivo Federal o estabelecimento de regras e procedimentos relativos ao cadastro e seleção de candidatos a beneficiários do PMCMV.
O Ministério das Cidades, responsável por essa atribuição, editou a Portaria nº 412, de 6 de agosto de
1
2015 , para aprovar o Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida.
1 http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/08/2015&jornal=1&pagina=40&totalA
rquivos=88

294 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

Entre as diversas exigências e procedimentos ali estabelecidos, está o dever de publicidade de dados relativos ao processo de seleção de beneficiários. A portaria determina, por exemplo, que os governos do Distrito
Federal, dos estados e dos municípios deverão manter seus respectivos cadastros de candidatos a beneficiários atualizados e permanentemente disponíveis para consulta pela população, por meio físico nas sedes dos
correspondentes governos e nos sítios eletrônicos, quando existentes. Também determina que os critérios de
priorização definidos, bem como os percentuais de unidades habitacionais destinadas a pessoas idosas e pessoas com deficiência deverão ser publicados em decreto e publicizados por meio físico e em sítios eletrônicos.
Observa–se, portanto, que o Poder Executivo Federal preocupou–se em garantir, para o PMCMV, a concretização do princípio da publicidade, essencial para promoção da transparência e controle social dos atos
praticados pelos entes públicos.
Não obstante esse fato, entende–se que o dever de publicidade e transparência de diversos atos e dados do
PMCMV, pela relevância social e econômica do programa, merecem estar inscritos em lei. A lei, em sentido estrito, apresenta maior estabilidade e força vinculativa quando comparada a decretos regulamentares e portarias do Poder Executivo.
É por esse motivo que se apresenta este projeto de lei, com intuito de revestir de maior força e estabilidade
o dever de publicidade e transparência em atos do PMCMV. Mais especificamente, propõe–se a modificação da
Lei nº 11.977, de 2009, para determinar que os estados, Distrito federal e municípios participantes do programa
adotem os mecanismos necessários a garantir a ampla publicidade de dados relativos ao processo de inscrição
e seleção e de beneficiários, bem como de dados relativos à execução e entrega das unidades habitacionais.
Certo de que essa medida trará mais segurança e possibilidade de controle da efetividade do PMCMV,
conclamo os nobres Pares a votarem pela sua aprovação, no prazo mais breve possível.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2016. – Deputado Federal Luiz Lauro Filho, (PSB/SP).
PROJETO DE LEI Nº 5.969, DE 2016
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Dispõe sobre a inclusão dos débitos tributários relativos à CPMF no parcelamento que trata o
artigo 17 da Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013, e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–3091/2012.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Os contribuintes que aderiram ao parcelamento que trata o artigo 17 da Lei nº 12.865, de 9 de
outubro de 2013, poderão requerer, no prazo de até 180 dias da publicação desta lei, a inclusão dos débitos
tributários que trata a Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009, nos mesmos termos previstos no §12 do art. 1o e
no art. 7o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como o prazo previsto no § 18 do art. 65 da Lei nº 12.249,
de 11 de junho de 2010, desde que cumpridos os seguintes requisitos:
I – tenha firmado termo de adesão no prazo legal, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – tenha cumprido integralmente ou parcialmente as antecipações previstas em lei; e
III – esteja adimplente com as parcelas mensais, até a data do requerimento.
Art. 2º. Fica obrigada a Secretaria da Receita Federal do Brasil a disponibilizar, no prazo de até 30 dias
após o início de vigência desta Lei, a regulamentação e procedimentos necessários para adesão ao parcelamento de que trata esta Lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga–se o artigo 15 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996.
Justificação
A CPMF foi criada em 1993, no governo Itamar Franco, com o nome de Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), com alíquota de 0,25%. O objetivo inicial era cobrir parte das despesas com saúde.
O imposto durou até dezembro de 1994, como previsto, quando foi extinto.
Em 1996, foi criada a CPMF com alíquota de 0,2%, no governo Fernando Henrique Cardoso. Em junho de
1999, a CPMF foi prorrogada até 2002 e a alíquota subiu para 0,38%. A justificativa na época era a contribuição
se fazia necessária para continuar o financiamento da saúde. E mais. Sua alíquota foi ampliada para 0,38% para
ajudar no financiamento da Previdência Social. Em 2001, a alíquota caiu para 0,3%. Em março do mesmo ano,
voltou para 0,38%, sendo que a diferença seria destinada ao Fundo de Combate à Pobreza. A contribuição foi
prorrogada novamente em 2002 e outra vez em 2004. Finalmente, o imposto foi extinto pelo Senado em 2007.
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Durante a vigência da CPMF diversas empresas entraram na Justiça contestando sua aplicação e, portanto, a obrigatoriedade de seu pagamento. Diversas liminares foram proferidas sustando a obrigatoriedade
de pagamento do referido tributo. Finalmente, depois de vários anos o Justiça decidiu que os contribuintes
deveriam cumprir a obrigação com todos os efeitos legais exigidos em decorrência do atraso ocasionado pela
suspensão do pagamento.
Paralelamente a estes acontecimentos o governo federal promoveu diversos parcelamentos de débitos
tributários possibilitando que contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, pudessem sanear suas pendências com o
fisco. Infelizmente, não foi dada oportunidade aos contribuintes incluir nesses parcelamentos os débitos relativos a pendências tributárias originadas nos fatos geradores relativos a CPMF. É essa lacuna que o projeto em tela
visa preencher. Nossa proposta objetiva permitir que os contribuintes adiram a parcelamento especial pretérito
estabelecido na Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, de forma a incluir os débitos provenientes de celeumas
judiciais originadas na CPMF. Cabe, ainda, ressaltar, que para que tal intento seja aceito é preciso revogar o artigo 15 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que proíbe o parcelamento de débitos provenientes de CPMF.
Sala das Sessões, 09 de agosto de 2016. – Deputado Guilherme Mussi, PP/SP.
PROJETO DE LEI Nº 5.976, DE 2016
(Do Sr. Hugo Leal)
Altera a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências, para vedar a celebração de contrato com cláusula que vincule o valor do contrato a percentual de receita obtida pelo poder público.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–4521/2001.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o § 4º ao art. 55 e insere o art. 98–A na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
para vedar a celebração de contrato com cláusula que vincule o valor do contrato a percentual de receita obtida pelo poder público.
Art. 2º O art. 55 da Lei nº 8.666, de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 55. .................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
§ 4º É vedada cláusula contratual que vincule o valor do contrato à parcela ou percentual de receita obtida pelo poder público.” (NR)
Art. 3º A Lei nº 8.666, de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 98–A:
“Art. 98–A. Celebrar contrato com cláusula contratual que vincule o valor do contrato à parcela ou percentual de receita obtida pelo poder público:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto tem por objetivo criar dispositivo que proíbe a celebração de contratos para serviços
de fiscalização de trânsito com cláusulas que vinculem a remuneração do contratado aos valores ou quantidades de multas aplicadas.
Apesar de decisões judiciais e de vários tribunais de contas proibirem essa prática, é preciso, de uma vez
por todas, impedir que se utilizem as infrações de trânsito como forma de arrecadar mais recursos, em detrimento dos usuários do trânsito.
Entendemos que o contrato atrelado à quantidade de infrações pode, sim, ensejar a instalação de equipamentos em locais inadequados, com o fito de aumentar a aplicação de multas e a arrecadação de recursos.
A presente proposta estende a norma para valer, como regra geral, para todos os contratos celebrados
pelo poder público que envolva atividades de fiscalização. Nesse sentido, estamos propondo a inserção de dois
dispositivos na Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações).
Considerando o mérito e o alcance social da iniciativa, contamos com o apoio dos nossos Pares para sua
aprovação.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputado Hugo Leal, PSB–RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 5.977, DE 2016
(Do Sr. Simão Sessim)
Regulamenta o procedimento infralegal previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para a reclassificação das autogestões anteriores à data de publicação da Lei nº
9.656/98 que já disponibilizavam para os seus filiados benefício relacionado à assistência à
saúde e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O presente Diploma Legal tem como escopo garantir a efetividade dos princípios e das normas prognosticados nos incisos XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e XXXVI, todos do art.5º da Constituição da
República de 1988, os no inciso X e §2º, todos do art.4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,
assim como os no §1º do art.34 da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, com a redação dada pela
Lei nº 13.127, 26 de maio de 2015, no que diz respeito ao encetamento, processamento e conclusão
do cognominado procedimento de reclassificação das autogestões, ou outra alcunha que a venha
substituir mas com o mesmo propósito, de competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que disponibilizem benefício relacionado à área de assistência à saúde, em conjunto com
outras atividades, ao grupo previsto no concernente estatuto social e na forma nele estipulada, respeitados os requisitos, categorias e demais elementos de formação do quadro estabelecidos nos
seus atos constitutivos, desde que tais pessoas jurídicas tenham sido instituídas anteriormente à
data de publicação da Lei nº 9.656/98.
Art. 2º Na ausência de sentença transitada em julgado que declare diversamente, gozam da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade os atos constitutivos devidamente registrados ou
averbados, e sem anotação de irregularidade formal declarada expressamente por agente registral
à época da ocorrência da obrigatoriedade da comunicação, cadastro ou registro, no órgão regulador
federal da saúde suplementar do benefício eleito, implícita ou expressamente previsto estatutariamente, pelo e para o grupo fechado, oriundo de órgão competente e oficial, das pessoas jurídicas
mencionadas no art. 1º da presente lei para os fins de classificação e autorização de funcionamento, junto aos registros ou cadastros da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, da condição
de autogestão, respeitando–se, em qualquer hipótese, as demais regras previstas na legislação específica da espécie de autogestão, notadamente as ínsitas no Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 e, em especial, a prognosticada no seu inciso II, do art.59, cuja eventual
decisão assemblear para alteração ou não do respectivo estatuto social deverá ser respeitada pelo
órgão regulador.
Parágrafo Único. Considerar–se–á autogestão, para efeito de cadastro ou registro na citada Agência, a
pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos diversa das sociedades empresariais, vedada a analogia injustificada documentadamente, constituída sob a forma de associação profissional ou não, fundação
ou sindicato, que já previam e disponibilizavam
para o grupo descrito em seus respectivos estatutos sociais benefício relacionado à área de assistência
à saúde, bem como aos seguintes beneficiários:
a) empregados, ex–empregados, administradores e ex–administradores da própria entidade de
autogestão;
b) aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à própria entidade de autogestão;
c) pensionistas dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores; e
d) grupo familiar até o quarto grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco
por afinidade, criança ou adolescente sob guarda ou tutela, curatelado, cônjuge ou companheiro
dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores.
Art. 3º No que forem compatíveis com a presente lei, permanecem as normas previstas na Resolução
Normativa nº 137, de 14 de novembro de 2006, com as ulteriores alterações, expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou as que venham substituí–las sobre a matéria, sendo vedado
ao órgão regulador reclassificar a pessoa jurídica abrigada pela presente lei sem o devido procedi-
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mento legal, observadas todas as garantias constitucionais e infraconstitucionais a ele inerentes, sob
pena de nulidade bem como de responsabilidade administrativa dos agentes causadores da inobservância de tais preceitos, nos termos da legislação disciplinar do órgão correlato, não podendo,
ainda, expedir qualquer norma que, direta ou indiretamente, cerceie ou iniba, de qualquer forma,
o direito à ampla defesa e às demais regras legais disciplinadoras da relação jurídica material entre
os pertinentes membros de cada quadro associativo, não havendo, nos termos do parágrafo único
do art.53 do Código Civil Brasileiro, relação de consumo entre os mesmos bem como entre estes e
a pessoa jurídica instituída ou manutenida pelo grupo fechado.
Art. 4º Não haverá, em hipótese alguma, a denominada reclassificação automática, com essa alcunha ou outra que a venha substituir, das autogestões abrigadas pela presente lei, seja qual for a
classificação consequente, devendo o encetamento do procedimento administrativo ser baseado
em ato fundamentado documentadamente, devendo serem acatados obrigatoriamente pelo setor
responsável da Agência as seguintes normativas:
I – no que tange ao início, o procedimento deve ser precedido de comunicação prévia à operadora
com, no mínimo, 30 dias úteis para manifestação e aviso da portaria que deflagrará o encetamento
do procedimento administrativo com as suficientes e necessárias informações sobre o fato que será
apurado, as normas incidentes na relação jurídica material bem como a documentação na qual se
baseia, podendo, diante da resposta, recolher o informativo;
II – se não satisfatória a resposta ou na ausência da mesma, elaborar, fundamentadamente, observando, sempre que necessário e estiver à sua disposição, os registros e cadastros da própria agência
reguladora, as especificidades da justificativa da abertura do procedimento, a portaria de encetamento, comunicando o prazo de 60 dias úteis para esclarecimentos;
III – em se tratando somente de matéria de direito, os esclarecimentos, à guisa de defesa, podem
apenas indicar os atinentes documentos que demonstrem a matéria apurando ou, querendo e cumulativamente, juntar os que considerar relevantes para dirimir as questões suscitadas pelo órgão regulador; se de fato e de direito, poderá a operadora se defender pelos meios previstos nos moldes
do processo civil, no que couber;
IV – na ausência de esclarecimento, o órgão só poderá concluir pela reclassificação se tiver razões
explicitadas por documentos probos e inequívocos para tanto; se apresentado, acolhendo–o, poderá arquivar, em até 30 dias, o procedimento ou, não acolhendo, reclassificar a operadora, abrindo
prazo de 30 dias úteis para recurso ao Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar que,
por sua vez, decidirá em até 30 dias;
V – se acolhido o recurso, o Presidente arquivará a proposta do setor iniciante do procedimento
administrativo; se não acolhido, caberá recurso extraordinário, no prazo de 30 dias úteis, para o Ministro da Saúde que, por sua vez, decidirá em até 30 dias;
VI – se acolhido o recurso extraordinário, será arquivada definitivamente a iniciativa de reclassificação; se não acolhido, não haverá mais recurso, dando–se por encerrado o procedimento administrativo de reclassificação;
VII – em qualquer fase, se não logrado êxito a iniciativa do órgão regulador de reclassificação da
operadora, o mesmo estará impedido, por 02 anos após o trânsito em julgado administrativo da
decisão, de renovar o pedido;
VIII – reclassificada, a operadora poderá requerer o retorno ao status quo anterior à conclusão definitiva da medida regulatória após 02 anos, justificando e demonstrando a alteração fática e de direito que sustente sua caracterização como autogestão para os fins de gerir benefício relacionado
à assistência à saúde;
IX – na hipótese do inciso VIII deste artigo, o procedimento para exame do pedido para a recondução ao estado anterior observará os mesmos princípios e normas evocados na presente lei, inclusive no que tange aos eventuais recursos, não podendo, entre o primeiro despacho e a conclusão,
ultrapassar 180 dias, sob pena de a recondução ser automática;
X – todos os recursos terão efeito suspensivo.
Art. 5º Caberá à Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS criar as demais condições e regras
procedimentais para o bom e regular procedimento administrativo de reclassificação, observando
as normas e preceitos estabelecidos na presente lei, cuja interpretação levará em conta prevalentemente os interesses dos grupos associativos representados pelos pertinentes gestores, agentes
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privados ou órgãos eleitos pelos pares para tanto, orientando–se pelos seguintes princípios, além
dos demais memorados na presente lei:
I – para todos os atos administrativos com caráter decisório, intercorrentes ou final, a autoridade
pública deverá necessariamente justificar pormenorizadamente as razões de fato e de direito que
os embasa;
II – no processamento do procedimento administrativo, serão garantidos à operadora respondente
a ampla defesa, o contraditório bem como os meios de prova que entender suficientes e necessários
para a defesa da sua tese e dos interesses dos membros da pessoa jurídica;
III – na conclusão do procedimento, não bastarão indícios para fundamentar a reclassificação, circunstância em que será declarada a insuficiência probatória dos motivos para a medida;
IV – diante da ausência de relação de consumo entre os membros do grupo fechado e entre os
mesmos e a pessoa jurídica, prevalecerá o estado da autogestão antes da comunicação prevista no
inciso I, do art.4º, da presente lei;
V – o órgão regulador respeitará o ato jurídico perfeito consubstanciado pelos atinentes estatutos
sociais das entidades de autogestão que já exerciam outras atividades em conjunto com as relacionadas à assistência à saúde anteriores à Lei nº 9.656/98 bem como o direito adquirido pela fruição
dos benefícios na área da saúde dos componentes de cada grupo prognosticado nos concernentes
atos constitutivos;
VI – a ANS não poderá impedir qualquer cidadão, uma vez preenchendo os requisitos e pressupostos para filiação numa entidade de autogestão abrigada pela presente lei e nos termos do seu estatuto social, de se filiar a ela em qualquer tempo, nos termos do inciso XX, do art.5º, da Constituição
da República de 1988;
VII – não haverá regime de intervenção, direção fiscal, transferência de carteira ou qualquer outra
medida constritiva ou de interferência incompatível com a natureza jurídica das entidades abrigadas
pela presente lei, em consonância com o inciso XVIII, do art.5º, da Constituição da República de 1988.
Art. 6º Caberá à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em até 05 anos após a data de publicação da presente lei, criar normas e condições específicas para as entidades de autogestão abrigadas pelo Diploma Legal, vedado qualquer tipo de equiparação com as sociedades empresariais,
em especial as anônimas, em prejuízo dos membros dos respectivos quadros associativos, respeitadas não só as normas infra e constitucionais memoradas assim como as administrativas expedidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC para a espécie de pessoa jurídica sem fins econômicos, sendo defeso ao órgão regulador o emprego de categorias técnicas e expressões estranhas ao
ramo no qual as mesmas estão inseridas, tais como patrimônio mínimo, aumento de capital, risco
pela exploração de atividade econômica, preço de serviço e outras do gênero.
§1º. Enquanto não ocorrer a normatização no caput deste artigo prevista, a ANS estará impedida
de dispensar tratamento às autogestões abrangidas pela presente lei nos moldes como realizada
com as sociedades empresariais, suspendendo–se toda e qualquer medida, constritiva ou não, com
essa característica até a regulamentação específica, prevalecendo o princípio da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos constitutivos até sentença transitada em julgado que
eventualmente os desconstitua.
§2º. Os procedimentos de reclassificação finalizados ou em andamento que envolvam as autogestões
abrangidas pela presente lei serão, respectivamente, anulados e suspensos até o efetivo enquadramento pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS nos pressupostos legais previstos para
a constatação da regularidade procedimental.
§3º. A anulação de que trata o parágrafo anterior será automática, devendo a agência reguladora
expedir, no prazo de até 10 dias, ofício à operadora dando ciência da manutenção da condição de
autogestão, assim como, no mesmo prazo, corrigir seus registros e cadastros onde houver a informação anulada; providências que, se não observadas, podem gerar instauração de procedimento
interno para apuração das responsabilidades.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A medida legal se impõe diante da constatação, não só pessoal, pelas diversas pesquisas e diligências
de campo, como oriunda das reclamações e demandas de várias entidades de autogestão, agentes políticos
privados do 3º setor, anteriores à publicação da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), que já exerciam ou-
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tras atividades em conjunto com as relacionadas à assistência à saúde, em estrita consonância com as finalidades prognosticadas em seus respectivos estatutos sociais, cujos benefícios relativos à área da saúde foram, há
muito tempo, eleitos pelo e para os grupos associativos fechados, bem como previstos todos os pressupostos
e requisitos para filiação em cada instituição desse gênero; evidenciando–se, pois, a presença do ato jurídico
perfeito (seus estatutos sociais), o direito adquirido dos seus membros (a fruição, entre outros, do benefício
relacionado à saúde ao longo das décadas pelos componentes dos grupos) assim como a obediência ao Diploma Legal infraconstitucional maior disciplinador das suas relações jurídicas materiais, qual seja, o Código
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
Por outro lado, em que pese ter tido a Lei nº 13.127/2015 (da minha lavra) o espírito e intenção de restabelecer bem como pacificar as relações jurídicas substantivas subvertidas por ações comuns a todos os gêneros de pessoa jurídica e oriundas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, essa no afã de regular o
setor com a redução de todos os seus personagens numa mesma categoria (qual seja, a empresarial), o referido
órgão regulador optou por usar das próprias Normativas por ela legisladas em causa própria (destacando–se
a Instrução Normativa–IN nº 22/2009, com base na Resolução Normativa–RN nº 105/2009, alterada pela RN nº
200/2009, e pela RN nº 204/2009), para “reclassificar” (e pior, de forma “automática”) as autogestões abrigadas
pela nova redação do §1º, do art.34, da lei nº 9.656/98, para a modalidade de “medicina de grupo” (sociedade
empresarial, comercial), passando a exigir das entidades do 3º setor (as autogestões) medidas só possíveis,
exequíveis, para uma pessoa jurídica com fins econômicos.
Ora, a ousadia de tentar desviar o alcance da Lei nº 13.127/2015 é patente! É público e notório que não
se transforma um estatuto social num contrato mercantil numa canetada; muito menos se pode tentar afastar
todo um regramento constitucional que trata da espécie de pessoa jurídica bem como a regulação infraconstitucional que rege a espécie (notadamente o CCB/2002) através de subterfúgios e estratégias pouco ortodoxos e
republicanos. Nesse contexto, o projeto de lei ora apresentado, sem extinguir o procedimento de reclassificação
criado pela ANS (e não pela lei, frise–se), tem o objetivo de regulamentar o citado procedimento administrativo,
dando–lhe escopo legal, mas com todos os cuidados e deveres que o devido processo legal exige, ainda mais
tendo em vista a preservação de entidades autogeridas sem fins econômicos com extrema relevância para o 3º
setor e que, por existirem antes do advento da Lei 9.656/98, não podem ser alcançadas por regras prejudiciais
à sua natureza jurídica e a todos os membros de cada grupo fechado, restabelecendo a paz de espírito assim
como garantindo a segurança jurídica do cidadão a elas filiado por livre e espontânea vontade.
Sala das sessões, em 10 de agosto de 2016 – Deputado Simão Sessim.
PROJETO DE LEI Nº 5.982, DE 2016
(Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende)
Acrescenta dispositivo à Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de forma a estabelecer regime escolar especial para atendimento a educandos nas situações que especifica.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: 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.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É acrescentado o art. 21–A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a seguinte redação:
“Art. 21–A. Os sistemas de ensino observarão, para a educação básica e superior, regime escolar especial
para o atendimento a:
I – alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde;
II – mães lactantes;
III – pais e mães estudantes, cujos filhos tenham até três anos de idade.
§ 1º Assegurada pelo estabelecimento de ensino, a reposição de aulas ou dos conteúdos ministrados , o
regime especial poderá incluir:
I – criação de classes hospitalares ou atendimento em ambiente domiciliar, enquanto durar o tratamento
de saúde, período de lactância ou atenção à criança de até três anos;
II – extensão do prazo de entrega ou apresentação de trabalho;
§ 2º Em qualquer caso, será apresentada justificação devidamente comprovada das faltas, admitidas até
o limite de vinte e cinco por cento dos dias letivos totais por meio de:
a) documento médico, hospitalar ou da unidade de saúde;
b) documento de fé pública.

300 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

§ 3º O regime escolar especial compreenderá:
I – avaliação escolar que considere as adaptações pedagógicas necessárias, especialmente no que se
refere às formas de aplicação de provas e testes, de acordo com as condições físicas e os tratamentos a
que forem submetidos os educandos;
II – avaliações processuais e atividades individuais e de grupo, realizadas em classe hospitalar ou no domicílio do educando, enquanto durar o tratamento de saúde, período de lactância ou atenção à criança
de até três anos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Projeto de Lei que apresentamos é baseado em substitutivo que elaboramos ao PL nº 3.455, de 2012,
de autoria do nobre Deputado Wellington Fagundes, que visava estabelecer regime escolar especial com a finalidade de facilitar às mães a realização de cursos.
Tendo sido arquivada aquela proposição, reapresentamos nosso texto, com o devido crédito ao autor
da ideia original que suscitou o desenvolvimento que propusemos.
A partir de preocupação inicial de S. Exª (regime para as mulheres), nosso texto evoluiu para tratar de
questão importante: a criação de algumas regras para situações específicas, com o objetivo de assegurar a
permanência dos educandos.
Há alguns exemplos na legislação:
a) o Decreto–Lei nº 1.044/69, prevê que sejam atribuídos a “portadores de afecções congênitas ou
adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas”, exercícios domiciliares sob
acompanhamento da Escola/Colégio, sempre que compatível com seu estado de saúde.
b) a Lei nº 6.202/75 dispõe que a partir do oitavo mês, e durante três meses, a estudante grávida ficará assistida pelo regime de Exercícios Domiciliares.
c) a Lei Pelé (Lei nº 9.615/98), por exemplo, dispõe, em seu art. 85, que os sistemas de ensino definam
normas específicas para verificação do rendimento e controle de frequência dos estudantes que
integrem representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade desportiva com os
interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar.
d) a Resolução CNE/CEB nº 2/2001 dispõe (grifos nossos):
Art. 13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar
o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em
razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou
permanência prolongada em domicílio.
§ 1º As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao
processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas
da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar, e desenvolver
currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local,
facilitando seu posterior acesso à escola regular.
§ 2º Nos casos de que trata este Artigo, a certificação de frequência deve ser realizada com base no
relatório elaborado pelo professor especializado que atende o aluno.
Em alguns países, como Portugal, há normas que estabelecem regime especial relativo aos direitos de
ensino destinado a pais e mães estudantes, cujos filhos tenham até 3 anos de idade para amamentação, entre
outros, que inclui:
– justificação de faltas, desde que devidamente comprovadas;
– a possibilidade de adiamento da entrega ou apresentação de trabalho;
– a possibilidade da realização de testes em data posterior;
– a isenção de mecanismos legais que façam depender o aproveitamento escolar da frequência de um
número mínimo de aulas;
– a dispensa da obrigatoriedade de inscrição num número mínimo de disciplinas no ensino superior.
O texto refere–se a excepcionalidades: alunas e alunos impossibilitados de comparecer, por questão de
tratamento de saúde, que necessitem de adaptações de prazos para entrega de trabalhos escolares e realização de provas, ou que estejam em período de lactância ou atenção à criança de até três anos.
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Em nenhum momento sugere–se a dispensa destas obrigações ou a redução da carga horária – tanto
assim, que a proposta prevê a reposição de aulas e a avaliação. Recorde–se que os sistemas de ensino devem
observar a lei e contam com seus gestores e conselhos de educação para estabelecer procedimentos que garantam seu cumprimento.
Diante da importante questão suscitada, conto com o apoio dos nobres pares para esta importante iniciativa.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputada Federal Professora Dorinha Seabra Rezende, DEMOCRATAS/TO.
PROJETO DE LEI Nº 5.983, DE 2016
(Da Sra. Shéridan)
Acrescenta os arts. 23–A e 23–B à Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, que “estabelece
normas para as eleições”, para tornar crime a doação eleitoral fraudulenta e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–756/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1.º Esta Lei acrescenta os arts. 23–A e 23–B à Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições”, para tornar crime a doação eleitoral fraudulenta, dando outras providências.
Art. 2.º A Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 23–A
e 23–B:
“Art. 23–A. A promoção de doação eleitoral sem o conhecimento da pessoa física envolvida, ou
com a obtenção de seu consentimento mediante paga ou promessa de recompensa constitui crime, punível com pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por doação.
§ 1.º Nas mesmas penas incorre a pessoa física que consente em fazer doações na forma descrita
no caput, ainda que sem receber qualquer contraprestação, fazendo–o para atender sentimento ou
interesse pessoal.
§ 2.º O candidato que se beneficiar de doação eleitoral fraudulenta, nos termos do disposto no caput, ficará sujeito à cassação do registro ou diploma.
§ 3.º O partido político a que esteja vinculado, por filiação ou contrato de trabalho, o responsável
pela promoção de doação eleitoral fraudulenta, nos termos do disposto no caput, sujeitar–se–á às
sanções previstas no art. 25 desta Lei.
Art. 23–B. Para efeito de controle das doações eleitorais efetuadas, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil deverá consolidar as informações relacionadas às doações efetuadas por pessoas físicas
constantes em suas respectivas Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF no
exercício financeiro relacionado ao ano da eleição e encaminhá–las ao Tribunal Superior Eleitoral
até o dia 28 de fevereiro do exercício financeiro subsequente.
Parágrafo único. De posse das informações que lhe foram remetidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral fará o cruzamento das doações declaradas à Justiça
Eleitoral com as informações constantes da DIRPF da respectiva pessoa física e, constatando qualquer inconsistência, comunicará o fato, até 30 de abril do ano seguinte ao da eleição, ao Ministério
Público Eleitoral, para a tomada das medidas destinadas à aplicação das penalidades previstas no
art. 23–A desta Lei e de outras sanções que considerar cabíveis, até o final do exercício financeiro,
disso cientificando a Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
O abuso dos poderes econômico e político, elementos ensejadores de desequilíbrios indevidos entre os
candidatos, nas disputas eleitorais, são severamente reprimidos por nossa ordem jurídica.
Isso se dá com base no comando inserto no § 9.º do art. 14 de nossa Carta Política, que submeteu à Lei
Complementar o estabelecimento de casos de inelegibilidade diversos dos previstos no próprio texto constitucional, bem como os prazos de sua cessação, com vistas à proteção da probidade administrativa, da morali-
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dade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade
dos pleitos.
O dispositivo constitucional em apreço foi regulamentado pelo art. 1.º, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, que reza serem inelegíveis para qualquer cargo “os que tenham contra sua
pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na
qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes”.
De acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgRgRESPE
n.º 25.906, de 09.08.2007 e do AgRgRESPE n.º 25.652, de 31.10.2006, o abuso de poder econômico em matéria eleitoral refere–se à “utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou
humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando
assim a normalidade e a legitimidade das eleições”, bem jurídico tutelado pela norma.
A prática que se visa coibir – objeto, inclusive, da preocupação de diversas autoridades na matéria –, é
perfeitamente abrangida na definição acima reproduzida de abuso de poder econômico, na medida em que
pode impactar substancial e negativamente o equilíbrio que deve vigorar entre os pleiteantes a cargos eletivos.
O caráter deletério das condutas que se propõe ver sancionadas, de forma específica, ganha ainda mais
relevo no contexto de uma vedação absoluta às doações empresariais de campanha, decorrente do entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n.º 4.650/DF.
Com base no exposto e pela importância da medida legislativa proposta, solicito o apoio dos ilustres
Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputada Shéridan, PSDB/RR.
PROJETO DE LEI Nº 5.984, DE 2016
(Do Sr. Gonzaga Patriota)
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, veículos utilitários, tratores e caminhões novos, de fabricação
nacional, destinados a transporte de cargas e à produção agrícola em geral, adquiridos por
agricultores familiares, pecuaristas, assentados e produtores rurais, bem como por pessoas
jurídicas voltadas ao agronegócio.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as máquinas e equipamentos agroindustriais, veículos utilitários, tratores e caminhões novos, de fabricação nacional, destinados a transporte de
cargas e à produção agrícola em geral, adquiridos por agricultores familiares, pecuaristas, assentados e produtores rurais, bem como por pessoas jurídicas voltadas ao agronegócio.
§ 1º Habilitam–se ao benefício desta lei, os agricultores, pecuaristas, assentados, produtores rurais, e as
pessoas jurídicas descritos no caput deste artigo, que comprovem regularidade fiscal e sindical.
§ 2º Considera–se agricultor familiar ou empreendedor familiar rural aquele que preenche os requisitos
do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
Art. 2º A isenção de que trata o art. 1º será concedida na forma do regulamento, e será nula, para todos
os efeitos, sendo o imposto devido com todos os acréscimos legais, se verificado o seguinte:
I – alienação, a pessoas físicas ou jurídicas que não satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos no caput do art. 1º, de bem adquirido nos termos deste artigo antes de 2 (dois) anos contados da data de
sua aquisição; ou
II – comprovação de uso do bem em atividade diversa da que justificou o benefício.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita, ainda, o alienante ao pagamento de
multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude ou de falta de pagamento
do imposto devido.
Art. 3º Para fins do disposto no inciso II do caput do art. 5º e no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, o Poder Executivo estimará o montante da renúncia de receita decorrente do disposto nesta
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Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal que acompanhar
o projeto de lei orçamentária cuja apresentação ocorrer depois de 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Certamente, a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, veículos utilitários, tratores e caminhões novos, de fabricação nacional, destinados a transporte de cargas e à produção agrícola em geral, adquiridos por agricultores familiares, pecuaristas, assentados
e produtores rurais, bem como por pessoas jurídicas voltadas ao agronegócio promoverá melhores condições
para ampliação da mecanização nas pequenas propriedades e dos agricultores em geral, assim como para os
meios de transporte da produção agropecuária até as cidades.
É de conhecimento de todos que máquinas agrícolas e veículos utilitários têm preços elevados no Brasil,
principalmente em função da elevada carga de impostos sobre eles incidentes. Segundo a Federação da Indústria
do Estado do Paraná, em média 32% do preço pago por um trator e 36% pelos pneus referem–se a impostos.
No Brasil existem 4,3 milhões de agricultores familiares. A Agricultura Familiar é a responsável por 70%
dos alimentos produzidos no país, 87% da produção de mandioca, 70% feijão, 46% milho, 38% café, 34% arroz,
21 % trigo, 60% leite, 59% suínos, 50% aves e 30% bovinos. 84,4% de propriedades rurais pertencem à agricultura familiar. Já o agronegócio é o setor que impulsiona nossas exportações. Por tudo o que representa, a
isenção do IPI para os agricultores brasileiros só faz justiça a um setor que produz mesmo em momentos de
crise econômica.
Portanto, pelos motivos expostos, peço o apoio dos nobres pares no sentido da aprovação do presente
projeto.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputado Gonzaga Patriota, PSB/PE.
PROJETO DE LEI Nº 5.985, DE 2016
(Do Sr. Cabo Daciolo)
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional), para incluir, nos currículos dos ensinos fundamental e médio,
a disciplina de Educação Moral e Cívica.
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 redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir, nos currículos dos ensinos fundamental e médio, a disciplina de Educação Moral e Cívica.
Art. 2º O art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32......................................................................................................................................................................................
§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, a disciplina Educação Moral e Ética,
além de conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), observada a produção e distribuição de
material didático adequado.” (NR)
Art. 3º. O art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36..............................................................................................................................................................................
IV – será incluída a Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória em todas as séries do ensino
médio.” (NR)
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Educação Moral e Cívica é fundamental para bom funcionamento de uma sociedade, além de estabelecer aos jovens conceitos e valores da vida em sociedade, adequados ao ideal de segurança nacional. Além
disso, promove o patriotismo e o amor à Pátria.

304 Terça-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agosto de 2016

O presente Projeto de Lei disciplina tão somente os princípios éticos e patrióticos de estabelecer às crianças, jovens e adolescentes o conhecimento básico da nossa história moral política, resgatando todo patriotismo
cívico existente no coração dos brasileiros.
O termo está diretamente ligado aos conceitos de ética e de cidadania, que significa um conjunto de
direitos e deveres ao qual o indivíduo está sujeito no seu convívio em sociedade, é a qualidade ou o estado
do cidadão em que o indivíduo se encontra no gozo dos direitos civis, políticos e sociais de um Estado, ou no
desempenho de seus deveres e direitos.
Além disso, essa disciplina iria resgatar a moral, os bons costumes e o conhecimento da divisão político
administrativo do Brasil, desconhecidos pela maioria das crianças e jovens dos dias atuais.
Diante disso, faz–se necessário que nossos jovens aprendam conceitos relevantes para a vida adulta
Ante o exposto, submetemos aos nobres pares a presente proposição, e contamos com o apoio para
sua aprovação.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputado Federal Cabo Daciolo, PTdoB/RJ.
PROJETO DE LEI Nº 5.987, DE 2016
(Do Sr. Nelson Padovani)
Cria Área de Livre Comércio nos municípios de Foz do Iguaçu, Guaíra e Barracão, no Estado do
Paraná, e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA
AMAZÔNIA; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS; FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criadas nos Municípios de Foz do Iguaçu, Guaíra e Barracão, no Estado do Paraná, áreas de
livre comércio de importação e exportação, sob regime fiscal especial, com o objetivo de incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de integração latino–americana, com a finalidade de
promover o desenvolvimento econômico e social do Estado do Paraná e das regiões fronteiriças.
Art. 2º Considera–se integrante da área de livre comércio a superfície territorial do respectivo município.
Art. 3º As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas à Área de Livre
Comércio serão, obrigatoriamente, destinadas as empresas autorizadas a operar nessa área.
Art. 4º A entrada de mercadorias estrangeiras na área de livre comércio se dará mediante a suspensão do
Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que será convertida em isenção, quando
as mercadorias forem destinadas a:
I – Consumo e venda interna na área de livre comércio;
II – Eletrodomésticos;
III – Tecnologia, informática e eletrônicos;
IV – Instalação e operação de atividades de turismo e serviços de qualquer natureza;
V – Estocagem para exportação ou reexportação para o mercado externo;
VI – Industrialização de outros produtos em seu território, segundo projetos aprovados pelo Poder
Executivo, consideradas a vocação local e a capacidade de produção já instalada na região;
VII – Internação como bagagem acompanhada de viajante residente, observados os limites fixados
pela Secretaria da Receita Federal e desde que inexista, concomitantemente, fruição de idêntico
benefício relativamente à bagagem procedente do exterior.
Parágrafo Único: na hipótese a que se refere o inciso VII, o limite não poderá ser inferior ao fixado para a
bagagem de viajante procedente do exterior, que adentre o país pela fronteira.
Art. 5º As importações de mercadorias destinadas à área de livre comércio estarão sujeitas aos procedimentos normais de importação, previamente ao desembaraço aduaneiro.
Art. 6º A saída de mercadorias estrangeiras da área de livre comércio para o restante do território nacional é considerada, para efeitos fiscais e administrativos, como importação normal.
§1º As mercadorias estrangeiras que saírem da área de livre comércio para o restante do País estarão sujeitas à tributação no momento de sua internação, exceto nos casos previstos nos incisos VI do art.4.
§2º O imposto de importação incidirá apenas sobre o valor dos componentes importados que integrem
os produtos que estejam sendo internados.
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Art. 7º Os produtos nacionais ou nacionalizados que entrarem na área de livre comércio estarão isentos do
Imposto sobre Produtos Industrializados, quando destinados às finalidades mencionadas nos incisos do art. 4.
Parágrafo Único: ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados relativos às matérias–primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados
na industrialização dos produtos entrados na área de livre comércio.
Art. 8º Estão excluídos dos benefícios fiscais de que tratam os artigos 4º e 7º, os seguintes produtos:
I – Armas e munições;
II – Veículos de passageiros;
III – Fumo e seus derivados.
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará a aplicação de regimes aduaneiros especiais para as mercadorias
estrangeiras destinadas à área de livre comércio assim como para as mercadorias dela procedentes.
Art. 10º O Banco Central do Brasil normatizará os procedimentos cambiais aplicáveis às operações da
área de livre comércio, criando mecanismos que favoreçam seu comércio exterior.
Art. 11º O limite global para as da área de livre comércio será estabelecido anualmente pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único. A critério do Poder Executivo, poderão ser excluídas do limite global as importações de
produtos destinados exclusivamente à reexportação, vedada a remessa de divisas correspondentes, e observados, quando reexportados tais produtos, todos os procedimentos legais aplicáveis às exportações brasileiras.
Art. 12 O Poder Executivo disporá sobre a organização, a administração e o funcionamento da área de
livre comércio.
Art. 13 A Secretaria da Receita Federal exercerá a vigilância e a repressão ao contrabando e ao descaminho na área de livre comércio, sem prejuízo da competência do Departamento de Polícia Federal.
Art. 14 As isenções e benefícios da área de livre comércio serão mantidos pelo prazo de 20 (vinte) anos,
contados da sua implantação.
Art. 15 O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 5º, II, 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do estabelecido nesta
Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o §6º do art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará
o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo Único. Os benefícios e incentivos fiscais de que trata esta Lei só produzirão efeitos a partir de
1º de janeiro do ano subsequente àquele em que for implementado o disposto no art. 15.
JustificativaS
A motivação para a criação da área de livre comércio decorre, primeiramente, do esvaziamento contínuo
do comércio das cidades de Foz do Iguaçu, Guaíra e Barracão em razão da concorrência comercial desigual exercida pelo comércio de free–shops nas cidades vizinhas de Puerto Iguazu e General Manuel Belgrano (Argentina)
e, principalmente, Ciudad de Leste e Salto del Guairá (Paraguai), que, contando com um regime fiscal atraente,
oferece produtos de todo o mundo por preços tentadores que atraem multidões de compradores brasileiros.
E devido às suas localizações de fronteira com o Paraguai e a Argentina, Foz do Iguaçu, Guaíra e Barracão
tem sido a porta de entrada de mercadorias proibidas, contrabandeadas e descaminhadas. As proibidas são:
as drogas, agrotóxicos e medicamentos de utilização proibida no Brasil, produtos pirateados e falsificados e as
contrabandeadas são as de importação proibida. Por fim, as descaminhadas são mercadorias de importação
permitida, porém tem seus impostos sonegados.
Cabe, ainda, ressaltar o fato de que investigações levadas a cabo por autoridades brasileiras indicam que
há grupos criminosos com atuação no tráfico de drogas, de armas, e em grandes esquemas internacionais dando suporte ao grande número de sacoleiros que cruzam a fronteira diariamente. O resultado dessa situação se
traduz na perda de arrecadação para o País estimada em quase R$ 20 bilhões por ano em impostos, devido ao
contrabando via Foz e, mais preocupante ainda, na viabilização de atividades criminosas que vão sendo organizadas e que podem vir a assumir proporções ainda maiores.
A área de livre comércio deverá funcionar basicamente como entreposto comercial, permitindo e favorecendo o acesso ao comércio de produtos importados em condições similares às encontradas na cidade vizinha
de Ciudad de Leste, Salto del Guairá e General Belgrano, gerando assim uma alternativa de desenvolvimento
regional e principalmente gerando empregos.
Ao contrário de Guaíra e Barracão, que não possuem pontos turísticos a serem visitados, as principais
fontes de renda de Foz do Iguaçu são o turismo e a geração de energia elétrica. E devido ao forte turismo, é
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conhecida internacionalmente pelas Cataratas do Iguaçu, sendo o segundo destino de turistas estrangeiros no
país e o primeiro da região sul. Além disso, hoje conta com um dos maiores parques hoteleiros do Brasil, além
de um aeroporto internacional, servido pelas principais companhias aéreas nacionais e algumas internacionais.
A característica dos turistas que frequentam a cidade de Foz do Iguaçu é que permanecem poucos dias
ou apenas algumas horas, e gastam apenas com pousada, alimentação, passeios e espetáculos, ao contrário
dos sacoleiros, que atravessam a Ponte da Amizade em direção a Ciudad de Leste, no Paraguai, para fazer compras. Esta situação movimenta anualmente bilhões de reais para o país vizinho e traz enorme perda de divisas
para o Brasil.
Assim, se nas cidades de Foz do Iguaçu, Guaíra e Barracão houvessem as mesmas facilidades fiscais oferecidas pelas cidades vizinhas de Ciudad de Leste (Paraguai) e Puerto Iguazu (Argentina), os turistas ficariam
ainda mais atraídos e gastariam muito mais, gerando consequentemente muitos empregos e dinamizaria a
economia de Foz, Guaíra e Barracão e regiões adjacentes, totalmente dependente do turismo.
Com efeito, a criação da área de livre comércio no Município de Foz do Iguaçu, Guaíra e Barracão contribuirão com o desenvolvimento da região, gerando crescimento no comércio local e aumentando a oferta de
empregos, além de fomentar o turismo e, consequentemente, irá diminuir o ônus para aqueles brasileiros que
habitam e produzem na região de fronteira, dando a eles uma melhor qualidade vida.
Quanto a cota de isenção para Foz do Iguaçu, Guaíra e Barracão, deverão ser observadas as seguintes
condições;
1) seus limites serão fixados pela Secretaria da Receita Federal;
2) seu teto não poderá ser inferior a U$$ 300,00 (trezentos dólares), que é o fixado para a bagagem de
viajante que ingresse no País, pela fronteira, conforme Instrução Normativa RFB nº. 1.059/2010;
3) o beneficiário da isenção não poderá fruir, simultaneamente, de idêntico benefício relativamente à
bagagem procedente do exterior. Portanto, a isenção tributária que é proposta no presente projeto, não viola
as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Pelo exposto, e confiante na sensibilidade política e social de V. Ex.ª tenho a certeza de que a nossa sugestão será bem acolhida.
Peço o apoio dos meus Pares para aprovação.
Sala das Sessões, 06 de julho de 2016 – Deputado Federal Nelson Padovani, PSDB/PR.
PROJETO DE LEI Nº 5.989, DE 2016
(Do Sr. Severino Ninho)
Dispõe sobre a tipificação criminal do uso de explosivos, ou sua contrafação, como meio para
furto, roubo ou extorsão; altera o Decreto–Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a tipificação criminal do uso de explosivos, ou sua contrafação, como meio
para furto, roubo ou extorsão e dá outras providências.
Art. 2º O Decreto–Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, fica acrescido do seguinte
art. 158–A:
“Uso de explosivos ou sua contrafação como meio para furto, roubo ou extorsão
158–A. Nos crimes previstos nos artigos 155, 157 e 158, havendo o uso de explosão, arremesso ou simples
colocação de engenho de dinamite, de substância de efeitos análogos, ou da contrafação verossímil de
tais engenhos, mesmo quando utilizados apenas para o rompimento de barreiras ou afastamento da
vigilância, aplicam–se também, em concurso material, as penas cominadas no artigo 251.”
Art. 3º Os arts. 157, 250 e 251 do Decreto–Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passam
a vigorar com a seguinte redação:
“Roubo
Art. 157 ............................................................................................................................................................................
§ 2º.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
III – se a vítima está em serviço de transporte ou guarda de valores e o agente conhece tal circunstância.
(NR) .......................................................................................................................................................................... “Incêndio
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Art. 250.............................................................................................................................................................................
§ 1º ....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
II. ........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
em estabelecimento ou mecanismo destinado à guarda de valores.”
“Explosão
Art. 251 – .........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Contrafação de engenho explosivo
§ 4º – Causar tumulto, ameaçar alguém ou de outra forma perturbar a paz ou a segurança pública mediante detonação, exibição, arremesso ou simples colocação de contrafação verossímil de engenho explosivo.
“Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa.”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação.
Justificação
Os crimes violentos realizados em ataques de tipos variados a caixas eletrônicos estão entre os mais comuns atualmente. Toda semana os jornais de todo o país noticiam, quer furtos, quer roubos relacionados aos
caixas eletrônicos e é preciso que o Estado garanta a segurança das pessoas quando utilizam essa tecnologia,
que já faz parte do dia a dia de praticamente toda a população.
Nossa proposição, ao prever a punição, em concurso material, de algumas condutas comuns nesses delitos, que geralmente são complexos, visa a dar maior rigor do tratamento do tema. Claramente, utilizar–se de
explosivos, ou da ameaça de explosão causada por instrumentos que visem emula–los, pode trazer pânico e
gravíssimos danos à população, especialmente aos que trabalham no sistema bancário em geral.
Cremos que o projeto propõe solução adequada para aperfeiçoamento da legislação sobre o tema. Pelo
exposto, conclamamos os Nobres Pares a aprovarem esta proposição.
Sala das Sessões, de 10 de agosto 2016. – Deputado Severino Ninho.
PROJETO DE LEI Nº 5.992, DE 2016
(Do Sr. Jorge Côrte Real)
Estabelece condições para renegociação de débitos em operações com os Fundos Constitucionais de Financiamento FNO, FNE e FCO, bem com os Fundos de Investimentos Regionais
FINAM e FINOR.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS; FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a repactuação de dívidas oriundas de operações de crédito, contratadas junto as
instituições financeiras administradoras, com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro–Oeste, regulamentados pela Lei n. º 7.827, de 27 de setembro de 1989, de acordo
com as condições, prazos e encargos estipulados nesta Lei.
§ 1º Incluem–se no permissivo legal constante do caput, toda e qualquer operação de assunção, renegociação, prorrogação, composição e/ou alongamento de dívidas de beneficiários dos recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro–Oeste, de que trata o art. 4º, da Lei n. º
7.827/89, mesmo as que tenham sido objeto de negociação anterior ou ajuizadas.
§ 2 º Os mutuários interessados na repactuação de dívidas oriundas de operações de crédito de que trata
este artigo deverão manifestar, formalmente, até o prazo do § 3º, seu interesse às instituições financeiras, que
deverão proceder à repactuação nos termos desta Lei.
§ 3º Fica estabelecido o prazo até 180 dias da promulgação desta lei como limite para a formalização dos
pedidos de repactuação por parte dos mutuários. As instituições financeiras deverão formalizar o instrumento
de repactuação em até 180 dias a contar da manifestação do interessado.
§ 4º Não são passíveis de repactuação, nos termos desta Lei, as dívidas oriundas de operações de crédito rural negociadas com amparo na Lei n.º 9.138, de 29 de novembro de 1995, na Lei n.º 10.696, de 2 de julho
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de 2003, na Lei n.º 10.823, de 19 de dezembro de 2003 e as de que trata o inciso I, do art. 1º, da Lei n.º 10.177,
de 12 de janeiro de 2001.
Art. 2º As dívidas oriundas de operações de crédito com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro–Oeste, de que trata o artigo 1º desta Lei, relativas a contratos de
financiamento celebrados até 31 de dezembro de 1999, poderão ser repactuadas nas seguintes condições:
I – Para os contratos celebrados entre 28 de setembro de 1989 e 30 de junho de 1994, o saldo devedor da operação deverá ser recalculado, até a data de formalização dos instrumentos de repactuação,
aplicando–se os índices de atualização monetária originalmente estabelecidos em contrato, acrescidos de uma taxa máxima de juros efetiva de 3% (três por cento) ao ano, sem computar encargos
por inadimplemento, multas, mora e honorários advocatícios e sem prejuízo de rebates ou outras
condições favorecidas fixadas em contrato;
II – Para os contratos celebrados entre 01 de julho de 1994 e 31 de dezembro de 1999, o saldo devedor da operação deverá ser recalculado, até a data de formalização dos instrumentos de repactuação, aplicando–se como índice de atualização monetária a variação do IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE) no período,
acrescidos de uma taxa máxima de juros efetiva de 3% (três por cento) ao ano, sem computar encargos por inadimplemento, multas, mora e honorários advocatícios e sem prejuízo de outras condições favorecidas fixadas em contrato;
III – sobre os saldos devedores das operações apurados na data da repactuação serão aplicados rebates equivalentes aos seguintes percentuais:
a) para microempresas – 35% (trinta e cinco por cento);
b) para empresas de pequeno porte – 30% (trinta por cento); e
c) para empresas de médio e grande porte – 25 % (vinte e cinco por cento).
IV – a partir da data da repactuação, sobre os novos saldos devedores das operações, apurados em
conformidade aos Incisos I a III, incidirão os encargos financeiros fixados no art. 1º, da Lei n. º 10.177,
de 12 de janeiro de 2001, com a incidência do bônus de adimplência de 25% (vinte e cinco por cento) para mutuários que desenvolvem suas atividades na região do semiárido nordestino e de 15%
(quinze por cento) para mutuários das demais regiões, desde que a parcela da dívida seja paga até
a data do respectivo vencimento, sem prejuízo da observância do seu § 5º;
V – a amortização dos novos saldos devedores, apurados em conformidade aos incisos I a III, se dará
em até doze anos, a partir da data da repactuação, estabelecendo–se novo esquema de amortização,
fixado de acordo com a capacidade de pagamento do devedor;
Art. 3º Os mutuários adimplentes que não optarem pela repactuação farão jus ao bônus de adimplência de 40% (quarenta por cento) no caso de pagamento total de seus débitos, a qualquer época do prazo de
amortização de suas operações.
Art. 4º O valor resultante da diferença entre o saldo devedor atual e o saldo devedor apurado na forma
do artigo 2º será utilizado na amortização da própria dívida repactuada.
Art. 5º As empresas titulares de projetos aprovados pelas extintas Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE) e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), beneficiárias de recursos incentivados sob a forma de debêntures, conversíveis ou não conversíveis, subscritas em favor do Fundo
de Investimentos do Nordeste (FINOR) ou do Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), relativamente às
debêntures vencidas e vincendas, em cobrança judicial ou não, a partir da data de publicação desta lei, terão
direito a dispensa dos juros moratórios e multas previstos nas respectivas escrituras de emissão, quando:
I – quitar, total ou parcialmente o saldo atualizado das debêntures vencidas e vincendas, com encargos
de situação de normalidade, em moeda corrente do país, com redução de 40% (quarenta por cento) sobre o
montante de pagamento à vista, ou redução de 25%( vinte e cinco por cento) sobre o montante parcelado no
prazo máximo de 10 anos, não podendo a parcela inicial ser inferior a 5% (cinco por cento);
II – quitar total ou parcialmente o montante dos encargos contratuais incorporados ao saldo devedor,
considerado em situação de normalidade, mediante a utilização de Precatórios Federais, Créditos Fiscais com a
Receita Federal do Brasil passíveis de restituição, Títulos da Dívida Agrária – TDA ou de outros títulos de créditos
não prescritos de responsabilidade do Banco Central do Brasil ou do Tesouro Nacional, próprios ou de terceiros,
tomando por base os respectivos valores atualizados até o mês anterior ao da data de formalização da repactuação;
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III – converter em ações preferenciais nominativas, total ou parcialmente, o saldo devedor inadimplido
e o vincendo, atualizado com encargos de situação de normalidade originários de debêntures conversíveis ou
não conversíveis e, obedecendo a proporcionalidade original do projeto com relação a composição do capital;
IV – renegociar, total ou parcialmente, o saldo devedor inadimplido e o vincendo, apurado com encargos
de situação de normalidade, mediante a emissão de novas debêntures não conversíveis, com prazo de carência
e de amortização máximos de dois e dez anos, respectivamente, aplicando–se a taxa de juros praticada pelos
Fundos Constitucionais de Financiamento (FNE, FNO e FCO) exigidos nos casos de empreendimento de médio
porte, na ocasião da formalização do novo contrato;
V – resgatar as debêntures não conversíveis mediante nova emissão de debêntures conversíveis e simultaneamente converter estas ações em preferenciais.
§1º As disposições estabelecidas neste artigo não se aplicam a empresas, que durante a execução de
seus projetos, comprovadamente apresentaram desvios ou fraudes na aplicação dos recursos incentivados.
§2º As empresas poderão utilizar, a seu critério, de uma ou mais das alternativas elencadas no caput deste
artigo, desde que proceda a total regularização dos respectivos débitos vencidos junto aos Fundos credores.
§3º Fica estabelecido o prazo até 180 (cento e oitenta) dias a contar da promulgação desta lei para a formalização dos pedidos de repactuação.
§4º Os prazos de carência e amortização de todas as debêntures emitidas, vencidas e vincendas ficam
automaticamente prorrogados até a data da emissão de Parecer técnico emitido pelo Ministério da Integração
Nacional que autorizar a conversão das debêntures em ações ou até a emissão do Certificado de Empreendimento Implantado – CEI, para as empresas que ainda estejam em implantação na data da vigência desta Lei.
Art. 6º – As empresas referidas no artigo anterior, com projetos em fase de implantação e que tenham
registro de ocorrência de atraso nas liberações de recursos dos incentivos, relativamente ao cronograma original aprovado, sem que lhes possa ser imputada a responsabilidade por essa ocorrência, poderão solicitar a
reavaliação e, eventualmente, a reestruturação do seu projeto pelo Ministério da Integração Nacional.
§1º As empresas que implantarem os seus projetos poderão ter o saldo de suas dívidas em debêntures
conversíveis e não–conversíveis, vencidas e vincendas, dispensado da incidência dos encargos financeiros previstos, inclusive os de mora, desde 24 de agosto de 2000 até que projeto obtenha parecer técnico favorável,
emitido pelo Ministério da Integração Nacional, aprovando os pleitos relativos às opções formalizadas ou até
a emissão do CEI, para as empresas que ainda estejam em implantação na data da vigência desta Lei.
§2º O prazo para conversão das debêntures em ações será de 01 (um) ano contado a partir do parecer técnico favorável, emitido pelo Ministério da Integração Nacional, aprovando os pleitos relativos às opções formalizadas ou até a emissão do CEI, para as empresas que ainda estejam em implantação na data da vigência desta Lei.
Art. 7º – O montante reduzido proveniente da renegociação das dívidas previstas nesta lei não será computado na apuração do lucro real e nem constituirá base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Art. 8º – A renegociação referente ao art. 5º poderá ser realizada em relação a débitos em discussão judicial, desde que haja renúncia ao direito em que se funda a ação por parte do beneficiário ou mediante transação nos respectivos autos.
Art. 9º – Aplica–se o disposto no art. 5º, no que couber, ao Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (FUNRES) e ao Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Espírito Santo (GERES).
Art. 10º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O elevado custo do financiamento – aliado à relativa escassez de recursos financeiros para que as empresas
possam se instalar e crescer – é um problema crônico no Brasil, principalmente para as empresas de menor porte e
que se encontram fora dos eixos principais de desenvolvimento nacional. Em atenção a isso, a Constituição de 1988
destinou 3% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para financiar, sob condições diferenciadas, empresas instaladas nessas regiões. Os Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO) criados com esses recursos constituem, portanto, instrumentos de desenvolvimento regional.
Muitas empresas que hoje operam e empregam em diversos segmentos nas Regiões Norte, Nordeste
e Centro–Oeste só puderam ser implantadas por terem tido acesso aos recursos financeiros desses Fundos.
Mas esse quadro pode se alterar de forma drástica sem uma solução definitiva para um problema que vem se
acumulando desde a constituição dos Fundos e que se agravou na década de 90 depois do Plano Real: o crescimento das dívidas muito acima do faturamento e da capacidade de pagamento das empresas.
O descompasso se originou dos elevados encargos financeiros praticados nas operações em virtude
das sucessivas elevações dos juros promovidas pela política econômica ao longo da década de 90 visando a
estabilização da economia. Observe–se que, os financiamentos com recursos dos Fundos não ficaram prote-
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gidos, ao contrário do previsto pela legislação. Constata–se a inobservância de previsões legais objetivando
o efetivo tratamento diferenciado e favorecido aos empreendimentos produtivos nessas regiões, consoante
com o interesse constitucional.
A Lei n.º 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamentou os Fundos, consagrou os benefícios a que
fariam jus os financiamentos com seus recursos. A prática dos financiamentos nos Anos 90 não seguiu essas
diretrizes legais e ocasionou dificuldades aos mutuários dos financiamentos. A constatação de que os encargos
financeiros estavam elevados para os objetivos a que se propunham os Fundos levou a várias alterações de sua
regulamentação no período pós–Real. A taxa referencial de juros (TR), usada como instrumento de atualização
monetária, foi substituída pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) a partir de julho de 1995 (Lei 9.126) e pelo
IGP–DI, de dezembro de 1998 a dezembro de 1999 (MP 1.727). A taxa de juros, cobrada em acréscimo à variação
desses indexadores, inicialmente de 8% ao ano, foi reduzida para 6% com a introdução da TJLP e voltou a subir
para 8% quando o IGP–DI passou a ser adotado. Sobre esses encargos financeiros podiam incidir redutores de
acordo com a natureza do projeto, mas a iniciativa para sua aplicação cabia aos bancos federais administradores dos Fundos (BASA, BNB e BB). De fato, o BNB foi o único que não utilizou tais redutores.
O uso de taxas de juros como instrumentos de atualização monetária foi absolutamente inadequado,
pois essas refletem decisões de política monetária, não se limitando à reposição do poder aquisitivo perdido
em decorrência da inflação. No caso dos financiamentos com os Fundos, essa inadequação ficou ainda mais
flagrante. Em primeiro lugar, porque a política monetária após 1995 foi francamente contracionista, com forte
elevação das taxas de juros reais. Em segundo lugar, porque contrariava a Lei 7.827, segundo a qual os financiamentos com os Fundos ficariam a salvo das restrições de controle monetário de natureza conjuntural.
Além da inadequação dos índices de correção monetária, a taxa de juros fixada, que nos empréstimos
sem rebate variou entre 6% e 8% a.a. até 1999, foi muito elevada. Isso se for considerado que o objetivo dos
Fundos era destinar crédito em condições de custo e prazo diferenciados dos usualmente adotados pelas instituições financeiras. É possível constatar que outras instituições de fomento, como o BNDES, financiaram empreendimentos semelhantes na região com taxa de juros não superior a 2% a.a.
A intenção dos legisladores ao criar os Fundos Constitucionais foi viabilizar a instalação e o funcionamento
dessas empresas e promover o desenvolvimento regional. No entanto, os financiamentos com os Fundos passaram,
em muitos casos, de solução a problema, em dissonância com a lei. Além disso, possibilitar a recuperação dessas
empresas é objetivo meritório em si, tendo em vista o papel econômico e social que desempenham localmente.
O presente Projeto de Lei considera os objetivos originais dos constituintes de 1988 ao reservar recursos
orçamentários para o financiamento em condições favorecidas à atividade produtiva nas regiões Norte, Nordeste e Centro–Oeste. Três pontos balizaram a proposta aqui apresentada:
a) o endividamento acima do esperado, decorrente dos elevados encargos financeiros praticados
desde a origem do Programa, além dos efeitos da política macroeconômica pós–Real e não utilização de mecanismos para proteger os investimentos, conforme previsto na legislação dos fundos;
b) a elevada inadimplência, que inviabiliza qualquer possibilidade de retomada dos investimentos
nas regiões estabelecidas pelos Fundos, especialmente o Nordeste;
c) a não concessão de benefícios previstos em lei (rebates) para empreendimentos que atendessem
determinadas condicionantes.
A política de incentivos fiscais e creditícios à iniciativa privada nas regiões Norte e Nordeste do Brasil foi
instituída pelo Governo Federal há cerca de 60 anos, com o objetivo de estimular e atrair investimentos produtivos, possibilitando a redução das disparidades socioeconômicas historicamente verificadas entre regiões
menos desenvolvidas e as regiões Sul e Sudeste.
Nesse mister, foram instituídos vários organismos regionais, como o BNB e a SUDENE, no Nordeste, e o
BASA, a SUDAM e a SUFRAMA, no Norte. No âmbito da SUDAM e da SUDENE, foram criados programas especiais de fomento aos setores agropecuário e industrial, de modo a suprir a reduzida taxa de poupança interna
e compensar as desvantagens locacionais dos empreendimentos que se instalassem naquelas áreas.
Particularmente merece enfoque especial o mecanismo de participação acionária no capital das empresas titulares dos projetos beneficiários desses recursos incentivados. Originários da renúncia fiscal de parte do
imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas em todo o território nacional, a dedução opcional era convertida em investimento acionário a favor da empresa contribuinte optante dessa modalidade.
Referido mecanismo sofreu várias alterações ao longo do tempo, sendo uma das mais relevantes a ocorrida em 1974, através do Dec. Lei nº 1.376/74, quando foi instituída a sistemática dos Fundos de Investimentos
Regionais, denominados de FINAM e FINOR, com atuação nas regiões Norte e Nordeste, respectivamente, alterada pelo Decreto–Lei nº 2.304/86. Entretanto, esse mecanismo de fomento sofreu modificação radical em
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1991, com a edição da Lei nº 8.167/91, regulamentada pelo Decreto nº 101/91, tornando compulsória a aplicação dos recursos incentivados exclusivamente sob a forma de debêntures conversíveis e não conversíveis.
Posteriormente, a Lei nº 8.167 foi modificada pela Lei nº 9.808/99 e pelas MPs nos 2.058/2000 e 2.119–14/2001.
Esse novo formato foi imposto a todos os projetos anteriormente aprovados pela SUDAM e SUDENE sob
a égide da legislação anterior, desvirtuando sua concepção original. As empresas beneficiárias que não pretendessem aderir ao novo regime teriam seus projetos cancelados, independentemente do estágio em que se
encontrassem, em frontal ofensa ao direito adquirido.
Nessa nova sistemática, regulamentada internamente pela Resolução SUDAM nº 7.077, de 16/08/1991,
e pela Portaria SUDENE nº 855, de 15/12/1994, a cada liberação de recursos, a empresa beneficiária emitia as
debêntures correspondentes, parte delas conversíveis em ações quando seu projeto fosse declarado concluído, subordinando–se, porém, à incidência de juros desde a data de sua emissão.
Ocorreram, desde então, duas comprometedoras incongruências: de um lado, os recursos previstos nos
cronogramas financeiros dos projetos eram liberados com acentuado e habitual atraso, em contrapartida aos
prévios aportes de recursos próprios dos controladores, sem que estes merecessem qualquer tipo de atualização monetária; de outro, os recursos incentivados, sob a forma de debêntures, passaram a sofrer a incidência de
juros desde sua emissão ou liberação. É de fácil compreensão as distorções acarretadas por aqueles perversos
e equivocados procedimentos ao longo do efetivo período de implantação dos projetos, não inferior a cinco
anos, fato agravado pela economia vivenciando elevado nível de inflação.
Ademais, há de considerar–se, ainda, a má prática adotada pelos então gestores do FINAM e do FINOR,
em decorrência da insuficiência dos recursos disponíveis em relação ao montante demandado pelos empreendimentos aprovados, ou seja, a de negociar a prematura emissão do Certificado de Empreendimento Implantado – CEI, em troca da liberação de alguma parcela de recursos incentivados, já recomendada em nível
de fiscalização físico–contábil, mas normalmente de valor inferior ao requerido pelo projeto.
É evidente que referidas distorções comprometeram a estabilidade financeira e operacional das empresas incentivadas, afetando significativamente sua capacidade de pagamento e resultando na generalizada
inadimplência quando do vencimento das debêntures emitidas, então com valor bastante acrescido pela acumulação dos juros ao longo dos anos.
Consoante informações emanadas do Ministério da Integração Nacional, existem atualmente 1.180 empresas beneficiárias de incentivos em situação de irregularidade junto aos fundos FINAM e FINOR, cujo passivo,
representado por debêntures, conforme balanços em 31.12.2013 dos Bancos operadores BASA e BNB, é da ordem de R$ 23,5 bilhões, parte dos quais poderá ser recuperável, desde que oferecidas condições excepcionais
compatíveis. Caso contrário, em prevalecendo as condições contratuais firmadas nas escrituras de emissão
daqueles títulos, referida dívida permanecerá impagável, em face da incapacidade das empresas de liquidá–la.
Constata–se, pela elevada abrangência da inadimplência – cerca de 99% das empresas emissoras das
debêntures – que o problema tem origem na perversa sistemática operacional adotada na forma de concessão dos incentivos. Há de se convir que sua magnitude é por demais significativa para continuar seguindo sem
uma solução adequada, “status quo” que não interessa a nenhuma das partes, conforme se justifica adiante:
a) não interessa aos fundos FINAM e FINOR manter tão elevada soma de recursos contabilizada como
prejuízo, mormente face à real possibilidade de recuperar parte dela e realimentar suas disponibilidades e ampliar suas operações;
b) igualmente, não interessa aos Bancos Operadores BASA e BNB apresentarem balanços negativos
em suas carteiras relativas aos respectivos Fundos geridos;
c) muito menos às empresas beneficiárias interessa a manutenção de suas inadimplências, haja vista
que se encontram inscritas no CADIN e acionadas judicialmente pelos Bancos operadores, permanecendo consequentemente impedidas de contratarem operações de crédito juntos à rede de bancos
oficiais para expansão de suas atividades produtivas;
d) tampouco interessa ao Ministério da Integração Nacional, responsável maior pelas políticas de desenvolvimento regional e ao qual estão subordinadas a SUDAM, a SUDENE, o BASA e o BNB, manter
“engessadas” centenas de empresas produtivas e viáveis, prejudicadas que foram pelas distorções
já mencionadas, inviabilizando a recuperação de recursos de remoto retorno, quando poderia reintegrá–los ao sistema.
Cabe observar, por oportuno, que grandes avanços foram registrados nas Regiões Norte e Nordeste
em decorrência desta e de outras políticas regionais de desenvolvimento, a exemplo da redução das taxas de
analfabetismo, mortalidade infantil, natalidade e desemprego, seguidas da elevação da renda per capita e do
padrão de vida das populações residentes nas regiões incentivadas.
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Entretanto, apesar do esforço envidado ao longo de mais de meio século, a renda per capita das regiões incentivadas continua defasada em relação à média nacional. No caso específico da Região Nordeste, por exemplo, ela
tem–se mantido relativamente inalterada, nos últimos 50 anos, correspondendo a cerca de 50% da média nacional.
Referida constatação, em respeito aos preceitos constitucionais estatuídos no art. 43, § 2º, inciso II, e art. 151, inciso I, impõe a necessidade da continuidade das políticas de concessão de incentivos fiscais e creditícios às regiões menos desenvolvidas do país, justificando, inclusive, a adoção de normas especiais de correção das distorções incorridas.
Face ao exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Projeto
de Lei, haja vista sua relevância e benefícios para as economias das regiões Norte, Nordeste e Centro–Oeste, ao
permitir o desengessamento de centenas de empresas beneficiárias de recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento FNO, FNE e FCO, respectivamente, bem como daqueles oriundos dos Fundos de Investimento
Regionais FINAM e FINOR, no caso específico das duas primeiras regiões.
Sala das sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputado Jorge Côrte Real, PTB/PE.
PROJETO DE LEI Nº 5.993, DE 2016
(Do Sr. Felipe Bornier)
Obriga a prestação de informação digital, em tempo real, dos locais e horários dos meios de
transportes coletivos.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: DESENVOLVIMENTO URBANO; VIAÇÃO E TRANSPORTES E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei acrescenta a Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que Institui a Política Nacional de
Mobilidade, disponibilizando por meio eletrônico digital informações em tempo real referente ao transporte
coletivo de ônibus, metrôs e trens; dos horários previstos e atuais dos ônibus, metrôs e trens; das linhas e estações de cada coletivo, bem como o auxilio direto por meio da internet ou aplicativos de aparelhos smartphones.
Art. 2º. O artigo 23º da Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescido da seguinte redação:
“Art.23º.....................................................................................................................................................................................
X – institui por meio eletrônico digital, na internet e aplicativos de aparelhos smartphones, em tempo
real, as informações necessárias para os passageiros do transporte público coletivo, visando:
Horários previstos e atuais dos ônibus, metrôs e trens.
Localização exata por meio de mapas digitais dos ônibus, metrôs e trens.
Prestar informação quanto ao melhor meio de deslocamento entre os pontos desejados.
Prestar informações necessárias das Estações, como: disponibilidade de banheiros, alimentação,
guichês, caixas eletrônicos e demais necessidades pontuais. (NR)
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
Trata–se de Projeto de Lei, que auxilia no descolamento da população, bem como estimula a utilização do
transporte publico, por diferenciar os meios de transporte com a comodidade de ter os horários na palma da mão.
Com o crescimento populacional e as diversas formas de agregar valor a população, estamos motivando
o uso do transporte publico, pois com a comodidade de saber o horário exato que o ônibus, metrô ou trem vai
passar na estação, o usuário se programa melhor para não perder o horário.
A atenção com a população é de extrema necessidade, e com este encaminhamento, acrescentando ao
Plano Nacional de Mobilidade, não poderia ser diferente a nossa enorme atenção com o cidadão.
Ademais, em pesquisas realizadas, relaciona que o tempo gasto para a espera do deslocamento que induz a população a utilização do transporte particular, pois é mais cômodo.
Pensamos também pela sustentabilidade, pois quando utilizamos o transporte em grupos, conseguimos
diminuir a atenção com os engarrafamentos e a poluição da camada de ozônio.
A intenção pela nobre ação, é simples e ocorrerá um enorme impacto coletivo positivo entre todos que
utilização e os passarão a utilizar esses meios de transporte coletivo para se deslocarem nas cidades e municípios.
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, 10 de agosto de 2016. – Deputado Felipe
Bornier, PROS/RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 5.994, DE 2016
(Do Sr. Marcus Pestana)
Altera 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 fixar
os requisitos a serem observados para a dispensa de registro e internalização dos imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública
pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Esta lei fixa os requisitos a serem observados para a dispensa de registro e internalização dos imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de
organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e
suas entidades vinculadas.
Art. 2º O art. 8º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 5º A Agência poderá dispensar de registro os imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros
insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais,
para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas.
I – São requisitos para que a Agência possa dispensar os produtos de registro no Brasil:
a ausência de produto devidamente registrado no Brasil, com os mesmos compostos ativos; ou
a impossibilidade de suprimento da demanda por produto registrado e comercializado no Brasil.
II – São requisitos para que a Agência possa internalizar os produtos dispensados de registro:
a avaliação e emissão de parecer favorável conclusivo pela Agência sobre a comprovação da segurança, eficácia e qualidade do produto;
a comprovação de que o produto apresenta registro no país de origem ou no país onde está sendo
comercializado; e
a comprovação de que o fornecedor e o detentor de registro do produto estejam no pleno exercício
de seus direitos legais.
§ 5º–A Cessados os requisitos que a motivaram, fica automaticamente revogada a dispensa de registro prevista no § 5o deste artigo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
Desde sua criação, em setembro de 2000, o Fundo Rotativo da OPAS (Organização Pan–Americana de
Saúde) para Fornecimento de Produtos Estratégicos para a Saúde, também conhecido como Fundo Estratégico, tem viabilizado a cooperação técnica e o suporte a países na América, e garantido acesso a medicamentos
estratégicos com qualidade, segurança e eficácia, bem como, a outros produtos críticos para a saúde pública,
tais como inseticidas e kits para diagnósticos.
Ao longo destes anos, o Fundo Estratégico tem sido fundamental para o atendimento de demandas
específicas de países que estão privados de acesso a determinados produtos, seja pela inexistência, ou insuficiência do produto no país, auxiliando–os, assim, na proteção da população, em relação às piores doenças já
conhecidas no mundo, tais como, a poliomielite, o sarampo, a febre amarela, o rotavirus, o HPV e tantas outras.
É, portanto, muito importante ao Estado poder se valer de prerrogativas como essa, seja na sustentação, manutenção ou implementação das mais diversas políticas públicas, que visem proteger a população ou
melhorar sua qualidade de vida.
Assim, a Lei n. 9.782, 26 de janeiro de 1999, de criação da Anvisa – Agência de Vigilância Sanitária, através
da alteração inserida pela Medida Provisória n. 2.190–34, de 23 de agosto de 2001, passou a facultar à ANVISA
(Agência Nacional da Vigilância Sanitária) dispensar de registro os imunobiológicos, inseticidas, medicamentos
e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais,
para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas.
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Essa previsão tem como finalidade atender e solucionar os agravos de saúde pública de caráter endêmico ou pandêmico e/ou de urgência, que coloquem em risco a população, em situações excepcionais, portanto,
que justifiquem que a ANVISA não aguarde até o término do processo de registro do produto.
O Ministério da Saúde, através da ANVISA, aplica essa prerrogativa legal sem, no entanto, estarem definidos os requisitos para que a Agência dispense de registro e internalize esses produtos.
A globalização das cadeias de produção, a oferta crescente de produtos e a incessante busca pela transparência, têm exigido cada vez mais dos gestores, a adoção de requisitos objetivos nos processos de tomada
de decisão. O texto do dispositivo em vigor, que ora se propõe alterar, carece desses requisitos, deixando espaço para a insegurança jurídica, em detrimento das indústrias regularmente estabelecidas no Brasil, sujeitas
a uma das mais altas cargas tributárias do mundo, por questões puramente econômicas.
A ausência de requisitos objetivos, na prática, serve também para sobrecarregar a ANVISA, que fica ocupada examinando dados de qualidade, segurança e eficácia, de produtos internacionais, em que pese já tenha
feito tais exames, ao conceder o registro de produtos no Brasil.
O projeto de lei em tela, visa sanar a lacuna existente fixando os requisitos a serem observados na dispensação de registro e na internalização dos imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insumos
estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas.
Propõe–se, portanto, a inclusão dos incisos I e II, com suas respectivas alíneas, no paragrafo 5º e a inclusão do parágrafo 5º–A, todos no artigo 8 º da Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, pedindo–se apoio dos pares
para sua aprovação.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputado Federal Marcus Pestana.
PROJETO DE LEI Nº 5.996, DE 2016
(Do Sr. Lucas Vergilio)
Altera o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para permitir que a avó materna ou o avô materno ausente–se do trabalho por 5 (cinco) dias, sem prejuízo do salário, em
caso de nascimento de neto cujo nome do pai não tenha sido declarado.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–5893/2016.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto–lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte alteração:
......................................................................................................................................................................................................
XII – por 5 (cinco) dias consecutivos, no caso de avó materna ou avô materno, a contar do nascimento de neto ou neta, quando o nome do pai da criança não tiver sido declarado.
Parágrafo único. O direito previsto no inciso XII deste artigo será usufruído, no período seguinte ao
parto, apenas pelo e
mpregado que for declarado acompanhante da parturiente. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O inciso XIX do artigo 7º da Constituição da República dispõe que é direito dos trabalhadores a licença–
paternidade, nos termos fixados em lei. Até o momento não houve a edição de lei para regulamentar especificamente a matéria, pelo que é aplicável o § 1º do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
– ADCT, segundo o qual o prazo da licença–paternidade é de 5 (cinco) dias.
Essa licença, além de possibilitar que o pai participe integralmente dos primeiros dias de vida de seu filho,
busca assegurar que a parturiente tenha alguém para lhe acompanhar e auxiliar no período seguinte ao parto,
momento de notórias dificuldades enfrentadas pela mulher com sua própria saúde e com o cuidado ao bebê.
Entretanto, nos casos de ausência do pai, por ser desconhecido ou por controvérsias quanto ao reconhecimento da paternidade, a mãe carece desse auxílio. Nesses casos, justifica–se a concessão de licença, equivalente à licença–paternidade, ao pai ou à mãe da parturiente, a fim de que um deles possa ajudá–la nesse
período tão importante.
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Assim, o direito que este Projeto busca instituir é medida apta a reforçar a proteção à maternidade, direito social garantido pelo artigo 6º da Constituição da República.
Ante o exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres Colegas para aprovação da matéria.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputado Lucas Vergilio.
PROJETO DE LEI Nº 5.997, DE 2016
(Da Sra. Simone Morgado)
Altera a Lei nº 13.301, de 27 de junho de 2016, para priorizar as iniciativas de controle com
armadilhas de ovillanta no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Combate às Doenças
Transmitidas pelo Aedes – PRONAEDES.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acresce dispositivo à Lei nº 13.301, de 27 de junho de 2016, que “dispõe sobre a adoção de
medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente perigo à saúde pública pela presença
do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº 6.437,
de 20 de agosto de 1977”, para priorizar as iniciativas de controle com armadilhas de ovillanta no âmbito do
Programa Nacional de Apoio ao Combate às Doenças Transmitidas pelo Aedes – PRONAEDES.
Art. 2º O art. 10 da Lei nº 13.301, de 27 de junho de 2016, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 10. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
V – priorização do controle de vetores com utilização de armadilhas de ovillanta, fabricadas mediante
reaproveitamento de pneus usados adaptados para esse propósito.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Desnecessário discorrer, nesta Justificação, sobre a terrível epidemia de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti, no Brasil. Dengue, febre amarela, zika, chikungunya e agora a microcefalia derivada da contaminação por esses patógenos assolam a população de todas as regiões do país, com
enormes e aparentemente ineficientes gastos médicos e hospitalares, incapazes que somos de prevenir o animal vetor dessas zoonoses.
Tão incapazes somos que, ano após ano, campanhas educacionais repetem os alertas para evitar acúmulo
de água parada, com as tradicionais imagens de latas, pratos de vasos e pneus velhos ilustrando os locais mais
comuns de proliferação dos mosquitos. Pois uma solução criativa e simples utiliza exatamente esses últimos
para atrair mosquitos e eliminar as larvas.
A ovillanta (do espanhol “pneus para colocar ovos”) foi desenvolvida na Laurentian University, em Ontário, Canadá, e reutiliza pneus velhos para a confecção da armadilha:
“A ovillanta, que consiste em dois pedaços de meio metro de pneu e uma válvula de drenagem em forma
de tubo, imita um ambiente de reprodução do Aedes. Um pneu rende três armadilhas.
A metade inferior do equipamento é preenchida com dois litros de água, com as chamadas faixas de pouso: pedaços de papel Pellon ou papel de germinação de sementes onde as fêmeas do Aedes põem ovos.
...
A água no aparelho deve ser drenada duas vezes por semana em um recipiente coberto com um filtro;
algo tão simples como um pedaço de pano branco funciona bem porque a cor deixa as larvas bem visíveis, afirma o criador da invenção.
Depois disso, o usuário deve destruir os ovos, despejar a água de volta na ovillanta (enchendo–a com
água fresca) e instalar duas novas faixas de pouso.
É importante reciclar a água porque depois que os ovos eclodem, eles liberam um feromônio dentro da
água que informa os outros mosquitos que aquele é um lugar bom e seguro para pôr ovos.”1
1 http://www.bbc.com/portuguese/vert-aut-36426417?ocid=socialflow_twitter.
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O professor de química medicinal e ecossaúde da Laurentian University, Gerardo Ulibarri, testou a eficácia das armadilhas na Guatemala, onde constatou que dada armadilha elimina mais de 200 larvas de Aedes
por mês, além de também ser eficaz contra mosquitos dos gêneros Culex e Anopheles, transmissores de outras
doenças (como febre do Nilo Ocidental e malária).
Nossa intenção ao apresentar esse projeto de lei é fazer com que parte dos pneus descartados seja reaproveitada e transformada na armadilha ovillanta. Além de reduzir o lixo automotivo, pode–se transformar
criadouros de mosquitos em armadilhas letais para esses animais a um custo irrisório.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputada Simone Morgado.
PROJETO DE LEI Nº 5.998, DE 2016
(Da Sra. Mariana Carvalho)
Acrescenta o § 3º ao art. 19–Q da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para prever critérios diferenciados para a avaliação e a incorporação de medicamentos órfãos, destinados ao
tratamento das doenças raras.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PL–3302/2015.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece critérios diferenciados para a avaliação e a incorporação de medicamentos órfãos, destinados ao tratamento das doenças raras.
Art. 2º O art. 19–Q da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte §3º:
“Art. 19–Q. ..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º No caso de avaliação para incorporação de medicamentos destinados ao tratamento de doenças raras, deverão ser considerados os seguintes aspectos:
I – incidência de condição definida clinicamente e por outros instrumentos diagnósticos complementares de até 65 pacientes por cem mil habitantes como parâmetro para definir a moléstia como rara;
II – avaliação acerca da gravidade da doença no organismo humano, de sua evolução, prognóstico
e expectativa de vida, considerando seu potencial lesivo e de causar óbito, ou morbidade incapacitante, e o impacto no bem–estar individual;
III – possíveis terapias a serem utilizadas e incorporadas ao SUS de acordo com a sua eficácia sobre a
etiopatogenia da patologia, no controle de sintomas e na melhoria na qualidade de vida do paciente;
IV – dispensa da avaliação custo–efetividade. (NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, inseriu critérios importantes para disciplinar a assistência terapêutica e a incorporação de novas tecnologias no sistema Único de Saúde – SUS, primando pela racionalidade
da decisão, pautada por princípios da eficiência, economicidade, efetividade, eficácia, segurança, entre outros.
Porém, no que tange à incorporação de medicamentos, traz mesmos parâmetros de avaliação, pela Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, para a análise sobre produtos direcionados às doenças de alta prevalência e interesse epidemiológico e aqueles que apresentam utilidade para doenças raras.
Referido diploma legal dá especial valor ao desenvolvimento de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para cada doença. Mas sabemos que a definição desse tipo de documento para as doenças raras é um
desafio bem mais difícil, muito mais complicado em vista dos poucos e insuficientes estudos sobre a condição
em questão, fato que também dificulta a eleição de terapias adequadas.
Assim, quando se trata de doenças raras, os parâmetros legais aplicados na avaliação para incorporação
ao SUS de produtos destinados ao tratamento de doenças comuns, não são aplicáveis, de modo justo, para as
ponderações que envolvem terapias para doenças raras. Para se manter a justiça nas escolhas sobre a incorporação ou não, devem ser eleitos parâmetros diferenciados. Os medicamentos direcionados às doenças raras
geralmente não apresentam eficácia satisfatória, tratam particularmente a sintomatologia e não as causas da
moléstia. Decidir incorporar ou não um determinado fármaco para doença rara vai muito além da avaliação
sobre custo–efetividade, pois obviamente são esperadas muitas restrições quanto a esse aspecto.
Isso porque os medicamentos órfãos são de custo bem mais elevado do que as terapias destinadas às
moléstias comuns, tendo em vista os custos de seu desenvolvimento e a menor possibilidade de retorno finan-
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ceiro na sua comercialização, por causa do pequeno mercado potencial. Assim, em muitas situações a terapia
utilizada em uma doença rara, além de voltada principalmente para o controle do quadro clínico, consiste no
uso de produtos que foram desenvolvidos para outras doenças, mas se mostraram úteis, em condições variáveis e nem sempre tão efetivas, para o tratamento de algumas condições desenvolvidas por doenças raras.
Todavia, entendemos que a forma de avaliação que dá prioridade à análise custo–efetividade não se
mostra justa e acarreta iniquidades para os pacientes portadores de patologias raras, pois dificulta o acesso
à atenção integral e compromete, assim, a concretização do direito à saúde de forma isonômica e equitativa.
Por isso, a alteração sugerida, de conferir peso diferente na avaliação necessária à incorporação de novas tecnologias e medicamentos no SUS para o combate às doenças raras se mostra essencial à proteção do direito à
saúde dos pacientes com esse tipo de patologia.
Ante todo o exposto, solicito o apoio de todos os Parlamentares no sentido do acolhimento do presente
Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputada Mariana Carvalho.
PROJETO DE LEI Nº 6.000, DE 2016
(Do Sr. André Amaral)
Define regras gerais e objetivos para o Exame Nacional Do Ensino Médio (ENEM), estabelece
direitos aos seus participantes e dá outras providências.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: EDUCAÇÃO E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54
RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem como objetivo avaliar as competências e as habilidades desenvolvidas ao longo da escolaridade básica, sendo estruturado a partir de uma matriz que indica
a associação entre conteúdos, competências e habilidades básicas próprias ao jovem, na fase de desenvolvimento cognitivo e social correspondente ao término da escolaridade básica.
Art. 2º Os resultados do Enem serão utilizados para:
compor a avaliação de medição da qualidade do Ensino Médio no país;
subsidiar a implementação de políticas públicas;
criar referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do Ensino Médio;
desenvolver estudos e indicadores sobre a educação brasileira;
estabelecer critérios de acesso do participante a programas governamentais e;
ser utilizados como mecanismo único, alternativo ou complementar de acesso à Educação Superior.
constituir parâmetros para a auto avaliação, com vista à continuidade de sua formação e à sua inserção
no mercado de trabalho.
Art. 3º São direitos dos participantes do Enem:
Receber uma prova de qualidade e alinhada aos seus objetivos principais;
Receber atendimento especializado em caso de baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física,
deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo, discalculia ou com outra condição especial;
Receber atendimento especializado para gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar e
sabatistas (pessoas que, por convicção religiosa, guardam o sábado);
Estar isento de pagamento da taxa de inscrição quando for estudante concluinte do ensino médio matriculado em qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública, declarada ao Censo Escolar da Educação Básica;
Receber atendimento especializado, específico e pelo nome social aos participantes que deles comprovadamente necessitarem; e
Receber seu resultado na época própria, definida em Edital.
Art. 4º São deveres dos participantes do Enem:
Cumprir os procedimentos de inscrição estabelecidos em Edital;
Manter a guarda do seu número de inscrição e senha;
Certificar–se, com antecedência, na Página do Participante, se sua inscrição foi confirmada e o local de
provas para o qual foi designado;
Comparecer, nos dias do Exame, ao local de realização das provas;
Não portar, ao ingressar em sala de provas, lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas,
livros, manuais, impressos, anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras,
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agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio, alarmes de qualquer espécie, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de
dados, imagens, vídeos e mensagens;
Não utilizar, ao ingressar em sala de provas, óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, durante a realização das provas.
Não portar armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte;
Ler e conferir todas as informações registradas no Caderno de Questões, no Cartão Resposta, na Folha
de Redação, na lista de presença e nos demais documentos do Exame;
Reportar exclusivamente ao aplicador da sua sala qualquer ocorrência em relação ao seu Caderno de
Questões, ao Cartão–Resposta e à Folha de Redação, para que sejam tomadas as providências cabíveis no momento da aplicação das provas;
Não realizar qualquer espécie de consulta ou comunicação com outro participante durante a realização
das provas, sob pena de eliminação do Exame; e
Transcrever as respostas das provas objetivas e a redação, exclusivamente, nos respectivos Cartões–Resposta e Folha de Redação, de acordo com as instruções contidas nesses instrumentos.
Art. 5º O Enem será estruturado a partir da Base Nacional Curricular Comum, sendo organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
Art. 6º O cálculo das proficiências dos Participantes, a partir de suas respostas às questões de múltipla
escolha das provas objetivas, terão como base a Teoria de Resposta ao Item (TRI).
Art. 7º A nota da redação, variando entre 0 (zero) e 1000 (mil) pontos, será atribuída respeitando–se os
critérios estabelecidos em matriz de referência orientada pela Base Nacional Curricular Comum.
Art. 8º Na correção da redação dos participantes surdos ou com deficiência auditiva, serão adotados mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado da língua portuguesa como segunda língua.
Art. 9º Os resultados do Enem, para fins exclusivos de auto avaliação de conhecimentos do participante
menor de 18 anos, no primeiro dia de realização do Exame e que concluirá o ensino médio após o ano letivo
de 2016, serão divulgados 60 (sessenta) dias após a disponibilização dos resultados do Exame.
Art. 10 Cada Unidade da Federação reservará pelo menos 10% das vagas do Ensino Superior Público de
seu estado aos estudantes que estão cursando ou concluíram o Ensino Médio no próprio estado.
Art. 11 Serão destinadas 20% das vagas aos estudantes que estão cursando ou concluíram o Ensino Médio no próprio estado e que residem em um raio de até 120 km2 da Universidade.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação, é um exame individual e de caráter voluntário, oferecido anualmente aos concluintes e egressos do Ensino Médio, com o objetivo principal de possibilitar
uma referência para auto avaliação, a partir das competências e habilidades que o estruturam. Além disso, ele
serve como modalidade alternativa ou complementar aos processos de seleção para o acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho. Realizado anualmente, ele se constitui em um valioso instrumento de avaliação,
fornecendo uma imagem realista e sempre atualizada da educação no Brasil.
O modelo de avaliação do Enem foi desenvolvido com ênfase na aferição das estruturas mentais com as quais
construímos continuamente o conhecimento e não apenas na memória, que, importantíssima na constituição dessas
estruturas, sozinha não consegue fazer–nos capazes de compreender o mundo em que vivemos. Há uma dinâmica
social que nos desafia, apresentando novos problemas, questiona a adequação de nossas antigas soluções e exige
um posicionamento rápido e adequado ao cenário de transformações imposto pelas mudanças sociais, econômicas
e tecnológicas com as quais nos deparamos nas últimas décadas. Este cenário permeia todas as esferas de nossa
vida pessoal, mobilizando continuamente nossa reflexão acerca dos valores, atitudes e conhecimentos que pautam
a vida em sociedade. A análise dos resultados do desempenho dos participantes do Enem permite a identificação
de lacunas em seu aprendizado e, também, das potencialidades que ele apresenta ao final da escolaridade básica.
Desde sua primeira edição, o exame conta com a parceria das Secretarias Estaduais de Educação, Secretarias de Segurança Pública e, em especial, com Instituição de Educação Superior que, desde então, vêm utilizando seus resultados como forma alternativa ou complementar aos seus processos de seleção.
O Enem tem, ainda, papel fundamental na implementação da Reforma do Ensino Médio, ao apresentar, nos itens da prova, os conceitos de situação–problema, interdisciplinaridade e contextualização, que são,
ainda, mal compreendidos e pouco habituais na comunidade escolar. A prova do Enem, ao entrar na escola,
possibilita a discussão entre professores e alunos dessa nova concepção de ensino preconizada pela LDB, pe-

Agosto de 2016

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Terça-feira 23

319

los Parâmetros Curriculares Nacionais e pela Reforma do Ensino Médio, aliada a nova Base Nacional Curricular
Comum, prevista no atual Plano Nacional de Educação, norteadores da concepção do exame.
Desde sua criação em 1998 até o ano de 2008, com o objetivo de avaliar as Competências e as Habilidades desenvolvidas ao longo da escolaridade básica, o Enem era realizado anualmente, e, para tanto, aplicava–se
uma única prova composta por 63 questões interdisciplinares. Durante esse período, um número crescente de
organizações passou a utilizar seus resultados para selecionar seus empregados e, ao mesmo tempo, diversas
instituições universitárias também passaram a adotá–lo como instrumento de seleção de seus estudantes. Em
2004, quando o Ministério da Educação instituiu o Programa Universidade para Todos (ProUni) e vinculou a
concessão de bolsas com base nos resultados no Enem, o Exame alcançou as cifras de 3 milhões de inscritos
e 2,2 milhões de participantes. No entanto, foi a partir de 2009 que o Enem se tornou uma das principais vias
de acesso às Universidades Federais do País, passando ainda a ser utilizado como mecanismo de seleção para
o ingresso no ensino superior. Foram implementadas mudanças no Exame que contribuem para a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de Ensino Superior (IFES),
para a mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio, respeitando a
função social da universidade de garantir o desenvolvimento social, cultural e educacional, oferecendo um
número mínimo de vagas para os estudantes que estão cursando ou que cursaram o Ensino Médio naquela
região. Além disso, deve garantir a autonomia das universidades e a utilização dos resultados do Enem para
acesso ao ensino superior como fase única de seleção ou combinado com seus processos seletivos próprios.
O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o
Programa Universidade para Todos – ProUni e o FIES.
Por toda a importância que adquiriu perante à sociedade brasileira, urge apresentar uma proposta que
estabeleça suas características gerais, assim como um conjunto de regras, direitos e deveres de seus participantes, com o objetivo de dar ainda mais estabilidade ao certame.
Diante do aqui exposto solicito o apoio dos ilustres Pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2016. – Deputado André Amaral.
PROJETO DE LEI Nº 6.001, DE 2016
(Do Sr. André Amaral)
Acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para autorizar o
enteado ou a enteada a adotar o nome da família do padrasto ou da madrasta, independentemente de autorização judicial.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para autorizar o enteado ou a enteada a adotar o nome da família do padrasto ou da madrasta, independentemente de autorização judicial.
Art. 2º O art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º:
“Art. 57. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 9º A averbação de que trata o § 8º será requerida pelo enteado ou pela enteada, capaz e assistido por
advogado, diretamente ao oficial de registro e independerá de declaração judicial.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O nome constitui direito da personalidade (Código Civil, art. 16), sendo espécie do direito à integridade
moral. Por ele, identifica–se socialmente a pessoa, por denominação que a distingue dos demais.
Por razões de ordem pública, em virtude do risco de danos a terceiros, especialmente na vida negocial,
o nome é definitivo. Sua alteração é possível nas hipóteses legais expressamente na Lei de Registros Públicos
(Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973). Em 2009, por ocasião da promulgação da Lei nº 11.924, permitiu–se
expressamente a adoção do patronímico do padrasto ou da madrasta por enteado.
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A inovação legal privilegia a situação familiar real, considerando laços de afinidade e amor, gerados pela
convivência, e não apenas o vínculo biológico, que nem sempre reflete os vínculos familiares que realmente
importam para o indivíduo.
Contudo, parece–nos que a burocracia necessária para o acréscimo do patronímico, nesses casos, pode
ser mitigada. Sendo enteado e padrasto ou madrasta maiores e capazes, não se deve impor a chancela jurisdicional para a modificação. A vontade das partes é suficiente para que o nome seja alterado.
Entendemos ser necessário poupar o Poder Judiciário, sabidamente assoberbado de processos, do acréscimo de atribuições e, ao mesmo tempo, o cidadão da morosidade do sistema judicial. O preenchimento dos
requisitos listados no § 8º do art. 57 da Lei de Registros Públicos pode ser facilmente verificado pelo oficial de
registros, profissional a que a lei confere fé pública, que possui conhecimento jurídico e dispõe de recursos
informacionais suficientes para que se dispense a autorização judicial na hipótese.
A esses profissionais confiam–se sem a chancela do juiz, por exemplo, a celebração de escrituras públicas de
compra e venda de imóveis, de testamentos (públicos ou cerrados), o registro de direitos reais, que inegavelmente têm importantíssima relevância social e jurídica. Não há, portanto, razão para se negar que possam proceder
diretamente à averbação, em havendo acordo entre pessoas capazes e preenchidos os demais requisitos legais.
Forte em tais razões, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres colegas, a quem rogo o
apoio necessário para sua conversão em norma jurídica.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2016. – Deputado André Amaral.
PROJETO DE LEI Nº 6.003, DE 2016
(Do Sr. Cajar Nardes)
Dispõe sobre os serviços de higienização e outros serviços que impliquem a guarda de animais de estimação.
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR; MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regula os serviços de higienização e outros serviços que impliquem a guarda de animais
de estimação, como pet shops, hotéis para animais, day care, entre outros.
Art. 2º O consumidor deverá ter acesso às dependências destes estabelecimentos sempre que solicitar
as vistoriar antes, durante ou após a prestação dos serviços contratados.
Art. 3º Os estabelecimentos comerciais especializados em produtos e serviços para animais de estimação
são obrigados a instalar circuito interno de vídeo em suas dependências.
§ 1º As câmeras de vídeo devem ser instaladas de modo que o cliente possa acompanhar desde o início
até o final a prestação desses serviços.
§ 2º As gravações deverão ser armazenadas por seis meses após a realização dos serviços e, quando solicitado, o
estabelecimento deverá fornecer ao cliente, no prazo de até dois dias, uma cópia das imagens gravadas de seu animal.
§ 3º As imagens dos serviços prestados deverão estar disponíveis aos clientes, em tempo real, por meio
da Rede Mundial de Computadores (internet).
Art. 4º O não cumprimento das normas estabelecidas nesta Lei sujeitará o infrator às sanções estabelecidas no art. 72 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação.
Justificação
Dados do IBGE divulgados em junho de 2015 apontam que a população estimada de cachorros em domicílios brasileiros seja de 52,2 milhões e a de gatos em 11,5 milhões. Isso corresponderia a cerca de 44,3%
dos domicílios do país possuem ao menos um cachorro e 17,7% possuem ao menos um gato.
A partir desse dado é possível ter noção da importância dos pets para nós brasileiros. Diante da nossa (cada
vez maior) maturidade nesta questão, enxergamos a sociedade com portas abertas para proposições que multipliquem medidas que avancem no cuidado e respeito pelos animais, como uma maior fiscalização, neste caso.
Os clientes deixam seus animais nos estabelecimentos especializados em produtos e serviços, confiando
que suas mascotes serão bem cuidadas. Infelizmente, nem sempre essa é a realidade nesses lugares. Frequentemente são noticiados pela imprensa maus tratos a esses animais em suas dependências. Muitas vezes, nem
mesmo os proprietários dos estabelecimentos estão cientes das condições em que o serviço está sendo prestado.
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Portanto, o presente Projeto de Lei vem beneficiar, além dos animais, não apenas os clientes, donos de
animais de estimação, como também os proprietários de pet shops e outros estabelecimentos especializados
na prestação de serviços aos animais. Do ponto de vista econômico, acreditamos que os benefícios decorrentes
da instalação das câmeras de vídeo em muito superarão seus custos, visto ser muito provável que a elevação da
qualidade na prestação de serviços atraia novos clientes, aumentando o faturamento deste ramo de atividade.
O período de seis meses de vacatio legis se dá por ser razoável à adaptação dos estabelecimentos que
ainda não se encontram ajustados às exigências desta norma.
Esperamos que a proposição receba o apoio dos Nobres Pares, sendo bem–vindas propostas que visem
o seu aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Federal Cajar Nardes.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 167, DE 2016
(Do Sr. Chico Lopes)
Cria o Programa de Ergonomia e Saúde no Trabalho no âmbito da Câmara dos Deputados.
DESPACHO: À MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:
Art. 1º Criar o Programa de Ergonomia e Saúde no Trabalho no âmbito da Câmara dos Deputados com
o intuito de garantir a segurança e a saúde dos servidores.
Art. 2º O Programa de Ergonomia e Saúde no Trabalho terá os seguintes objetivos:
I – Garantir a segurança, a saúde e o conforto do trabalhador;
II – Adequar o ambiente de trabalho de acordo com o previsto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, combinado com o que determina a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), no que diz respeito aos equipamentos, mobiliário e condições globais de trabalho;
III – Propor ações de prevenção, com orientação de profissional habilitado;
IV – Dotar melhorias ergonômicas para diminuição de risco nas áreas: operacional, organizacional e ergonomia de medidas; e
V – Redução dos índices de absenteísmo em função de doenças ocupacionais.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
De acordo com a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), em agosto de 2000, a Associação Internacional de Ergonomia (IEA) adotou a seguinte definição: A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica
relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação
de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global
do sistema. Os ergonomistas contribuem para o planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, postos de trabalho,
produtos, ambientes e sistemas de modo a torná–los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações
das pessoas.
A palavra Ergonomia deriva do grego Ergon [trabalho] e nomos [normas, regras, leis]. Trata–se de uma
disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos os aspectos da atividade humana.
A proposta de resolução para Criar o Programa de Ergonomia e Saúde no Trabalho no âmbito da Câmara
dos Deputados tem o intuito de garantir a segurança e a saúde dos servidores, proporcionando mais conforto
e eficiência no desenvolvimento de suas atividades laborais.
Dentre os objetivos previstos no Programa de Ergonomia e Saúde no Trabalho destacamos: A adequação
do ambiente de trabalho de acordo com o previsto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho
e Emprego, combinado com o que determina a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que diz
respeito aos equipamentos, mobiliário e condições globais de trabalho; ações de prevenção, com orientação
de profissional habilitado; melhorias ergonômicas para diminuição de risco nas áreas: operacional, organizacional e ergonomia de medidas; e Redução dos índices de absenteísmo em função de doenças ocupacionais.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para aprovação dessa proposição, que
consideramos de primordial importância.
Sala das sessões, em 10 de agosto 2016 – Deputado Chico Lopes, (PCdoB–CE).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 168, DE 2016
(Do Sr. André Amaral)
Altera os arts. 7º e 8º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados para impedir candidaturas a cargo da Mesa de Deputados que estejam respondendo a processo criminal no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção ativa ou passiva.
DESPACHO: APENSE–SE À(AO) PRC–130/2016.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Esta Resolução altera os arts. 7º e 8º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados para impedir
candidatura a cargo da Mesa de Deputados que estejam respondendo a processo criminal perante o Supremo
Tribunal Federal pelos crimes de corrupção ativa ou passiva.
Art. 2º Altere–se a redação do inciso I do art. 7º do Regimento Interno, acrescentando–lhe, ainda, parágrafo único, nos seguintes termos:
“Art. 7º ...................................................................................................................................................................................
I – registro, perante a Mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas
dos partidos ou blocos parlamentares aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional,
tenham sido distribuídos a esses partidos ou blocos parlamentares, observado o disposto no parágrafo único;
............................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Não pode ser registrado candidato a cargo da Mesa o Deputado que estiver respondendo
a processo criminal perante o Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção ativa ou passiva.” (NR)
Art. 3º Dê–se a seguinte redação ao inciso IV do art. 8º do Regimento Interno:
“Art. 8º...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
IV – independentemente do disposto nos incisos anteriores, qualquer Deputado, desde que observado o
disposto no parágrafo único do art. 7º, poderá concorrer aos cargos da Mesa que couberem à sua representação mediante comunicação por escrito ao Presidente da Câmara, sendo–lhe assegurado o tratamento conferido aos demais candidatos.
........................................................................................................................................................................................ (NR)
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Projeto de Resolução ora apresentado tem por objetivo estabelecer condição de elegibilidade a ser observada no momento do registro de candidaturas aos cargos da Mesa Diretora: os candidatos não poderão estar
respondendo a processo criminal perante o Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção ativa ou passiva.
Pretendemos, com essa medida, proteger a Casa, tanto quanto possível, do constrangimento e desgaste
públicos que inevitavelmente decorrem de situações como as que temos vivenciado recentemente, justamente
pela falta de norma regimental impeditiva ao exercício dos cargos de direção da Casa por parlamentares suspeitos de terem cometido crimes incompatíveis com a dignidade e o decoro da função.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio dos demais parlamentares para a aprovação do presente Projeto de Resolução.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2016. – Deputado André Amaral.
INDICAÇÃO Nº 2.421, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para execução de obras de infraestrutura urbana no que tange a recapeamento asfáltico no
Município de Conchal, localizado no Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades,
Conchal é um Município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 25 mil habitantes.
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Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, os Vereadores Airton
Correa da Costa e Durvalino Ferreira Antonio têm procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que possibilitem a realização de obras que visam melhorar a infraestrutura urbana de seus bairros no
tocante ao recapeamento asfáltico, tendo em vista o grande transtorno causado à população pelos buracos existentes
nas vias do município, que tornam precárias as condições de tráfegos quando ocorrem chuvas torrenciais na região.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.422, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para a realização de obras de infraestrutura urbana no Município de Duartina, localizado Estado no de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Duartina é um município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 12.251 habitantes.
Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, a Administração Municipal tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que
possibilitem a realização de obras de infraestrutura no Município.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.423, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte, a destinação de recursos financeiros
para iluminação e construção de novos vestiários no Estádio Municipal José Ghinelli, no Município de Cabrália Paulista, localizado no Estado de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte,
O esporte se destaca como elemento de integração social, de troca de conhecimento e de ampliação das
possibilidades de convivência em sociedade, contribuindo para a construção de valores morais e éticos, coibindo
a competição exacerbada e a conquista de resultados a qualquer custo. Assim, o foco da intencionalidade educativa do esporte aponta para o resgate de valores humanos, como amizade, cooperação, solidariedade e respeito.
Nesse sentido, a Administração do Município de Cabrália Paulista, preocupada em garantir o acesso a
ambientes que proporcionem a prática de exercícios a seus munícipes, tem recorrido junto a diversos órgãos
e autoridades solicitando a destinação de recursos financeiros que possibilitem a realização de obras de iluminação e construção de novos vestiários no Estádio Municipal José Ghinelli, uma vez que não dispõem, em seu
orçamento, do montante necessário para iniciar estas melhorias.
Pelas razões ora expostas, como representante do Município nesta Casa, rogo o apoio e uma resposta
do Exmo. Senhor Ministro do Esporte.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.424, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para a realização de obra de pavimentação no Município de Guaratinguetá, localizado Estado no de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
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Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Guaratinguetá é um município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 112 mil habitantes.
Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, tendo em vista que
as instalações são antigas e inadequadas, a Administração Municipal tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que possibilitem a realização de obra de pavimentação no Município.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite.,DEMOCRATAS–SP
INDICAÇÃO Nº 2.425, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para a realização de obra de recapeamento no Município de Indiana, localizado Estado no de
São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Indiana é um município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 5 mil habitantes.
Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, a Administração Municipal tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que
possibilitem a realização de obra de recapeamento no Município.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.426, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para a realização de obras de infraestrutura urbana no Município de Pirapozinho, localizado
Estado no de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Pirapozinho é um município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 25 mil habitantes.
Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, a Administração Municipal tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que
possibilitem a realização de obras de infraestrutura no Município.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.427, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para a realização de obras de construção de um portal na entrada do Município de Alto Alegre, localizado Estado no de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Alto Alegre é um município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 4 mil habitantes.
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Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, a Administração Municipal tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que
possibilitem a realização de obras de construção de um novo portal na entrada do Município de Alto Alegre,
tendo em vista que o portal atual encontra–se em mal estado e apresente pouca visibilidade.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.428, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para a realização de obras de construção de um calçadão na avenida principal Município de
Alto Alegre, localizado Estado no de São Paulo
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Alto Alegre é um município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 4 mil habitantes.
Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, a Administração Municipal tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que
possibilitem a realização de obras de construção de um calçadão na avenida principal do Município de Alto
Alegre, já que este se restringe a poucas ruas e ganharia maior amplitude com o calçadão, que contribuiria
para maior segurança e lazer da população.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.429, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para execução de obras de infraestrutura urbana no Município de Apiaí, localizado no Estado
de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades,
Apiaí é um Município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 28.000 habitantes.
Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, o Vereador
Marins Cruz dos Santos tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que possibilitem a realização de obras que visam melhorar a infraestrutura urbana de seus bairros.
Ressalta–se que o Município de Apiaí está localizado na Região do Vale do Ribeira, região mais pobre do Estado
de São Paulo e possui um dos IDHM mais baixos, ficando na 541ª posição dos 645 Municípios do Estado de São Paulo.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.430, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para a realização de obras de infraestrutura urbana no Município de Clementina, localizado
Estado no de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Clementina é um município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 7 mil habitantes.
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Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, a Administração Municipal tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que
possibilitem a realização de obras de infraestrutura no Município.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.431, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para a realização de obras de infraestrutura urbana no Município de Capão Bonito, localizado
Estado no de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Capão Bonito é um município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população de aproximadamente 46 mil habitantes.
Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, a Administração Municipal tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que
possibilitem a realização de obras de infraestrutura no Município.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.432, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros
para a realização de obras de infraestrutura urbana no Município de Santo Antonio de Posse,
localizado Estado no de São Paulo.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Santo Antonio de Posse é um município brasileiro do Estado de São Paulo e conta com uma população
de aproximadamente 20.650 habitantes.
Buscando manter o seu desenvolvimento e garantir a qualidade de vida a seus munícipes, a Administração Municipal tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros que
possibilitem a realização de obras de infraestrutura no Município.
Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta do
Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016. – Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS–SP.
INDICAÇÃO Nº 2.433, DE 2016
(Da Comissão de Educação)
Sugere alteração do § 1º do art. 68 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que “dispõe
sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino”.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação:
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em reunião do dia 10 de agosto de 2016, aprovou
o requerimento nº 204, de 2016, de autoria do Deputado Átila Lira, que solicita encaminhamento de Indicação
ao Poder Executivo relativo ao Decreto nº 5.773, de 9 de maio e 2006.
O § 1º do art. 68 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, estabelece o decurso de um prazo mínimo
de dois anos, após encerramento do processo junto a esse Ministério, para os casos de caducidade de ato au-
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torizativo ou decisão final desfavorável em processo de credenciamento de instituição de educação superior,
inclusive de curso ou campus fora de sede, e de autorização de curso superior.
É, com certeza, razoável admitir a existência de um prazo nessas circunstâncias, a fim de que a instituição de
educação superior envolvida possa adotar as necessárias providências para sanar as dificuldades que as geraram.
Cabe convir, porém, que dois anos constituem prazo excessivo para que a instituição possa reiterar sua
solicitação, tendo em vista, particularmente, o longo tempo de tramitação de processos dessa natureza junto
aos órgãos competentes desse Ministério.
Diversas instituições têm efetivas condições de promover, em prazo bem mais curto, as mudanças indispensáveis para implementação de cursos ou reverter as deficiências que geraram atos denegatórios, sem
comprometer os desejáveis padrões de oferta da educação superior no País.
Venho, portanto, sugerir a V. Exª que considere a possibilidade de propor ao Senhor Presidente da República
alteração do prazo constante do § 1º do art. 68 do Decreto em comento, reduzindo–o de dois anos para seis meses.
Estou seguro de que a presente sugestão haverá de receber a melhor acolhida por parte desse Ministério.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2016. – Deputado Arnaldo Faria De Sá, PTB/SP.Presidente da Comissão de Educação.
INDICAÇÃO Nº 2.434, DE 2016
(Do Sr. Rogério Rosso)
Sugere o reconhecimento oficial do acervo pessoal do compositor e maestro Cláudio Santoro
como patrimônio cultural brasileiro.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Cultura:
Considerando que o reconhecimento oficial de determinado bem como parte do patrimônio cultural
brasileiro é ato administrativo que compete ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
órgão afeto a esse Ministério, apresento esta Indicação, sugerindo o reconhecimento oficial do acervo pessoal
do compositor e maestro Cláudio Santoro como patrimônio cultural brasileiro.
Claudio Franco de Sá Santoro nasceu em Manaus, em 23 de novembro de 1919, e morreu em Brasília,
em 27 de março de 1989. Foi um dos mais inquietos e polivalentes músicos de nosso tempo. Menino prodígio,
criador original, brilhante intérprete e incansável pesquisador, desenvolveu nacional e internacionalmente intensa atividade como compositor, regente e professor.
Santoro foi reconhecido por meio de importantes prêmios1 e condecorações2. Foi regente convidado das
mais importantes orquestras do mundo, como a Filarmônica de Leningrado; a Estatal de Moscou, a RIAS de Berlim;
a ORTF, de Paris; a PRO ART, de Londres, a Sinfônica da Rádio de Leipzig; além de todas as orquestras brasileiras.
Foi fundador e Maestro Titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília e das Orquestras de
Câmara da Rádio MEC e da Universidade de Brasília.
Foi Professor Titular, Coordenador para os Assuntos Musicais, Diretor e Organizador do Departamento de Música da Universidade de Brasília; Presidente da Ordem dos Músicos do Brasil (Seção Brasília); Diretor
Musical da Fundação Cultural do Distrito Federal; Membro do Conselho Diretor do Conselho Interamericano
de Música (O.E.A); Organizador e Diretor do Centro de Difusão e Informação para a música da América Latina
junto ao Instituto de Estudos Comparativos da Música e Documentação (Berlim Ocidental); Membro da Academia Brasileira de Música, da Academia Brasileira de Artes e da Academia de Música e Letras do Brasil, da qual
foi Presidente. Entre 1970 e 1978 foi, por concurso, Professor de Regência e Composição, Diretor da Orquestra
e do Departamento de Músicos de Orquestra da Escola Estatal Superior de Música Heidelberg Mannheim, na
Alemanha Ocidental.
1 Orquestra Sinfônica Brasileira (1943), Chamber Music Guild de Washington e RCA Victor (1944), Interventor Dornelles (1945), Guggenheim Foundation Fellowship (New York, 1945), Governo Francês para estudos de pós graduação em Paris (1947), Lili Boulanger (Boston,
1948), Berkshire Music Center (Boston, 1949), Medalha de Ouro da Associação de Críticos Teatrais do Rio de Janeiro (1950), numerosos
prêmios para trilha sonora de filmes, inclusive o Estadual de São Paulo e Medalha de Ouro da Associação de Críticos de Cinema do Rio
de Janeiro (entre 1951 e 1958), Internacional da Paz (Viena, 1953), Saci (Oscar brasileiro, 1954), Estado de São Paulo (1959), Teatro Municipal do Rio de Janeiro (1960), Ministério da Educação e Cultura (pela inauguração de Brasília -1960), Associação Jornalistas de Brasília
(1964), Jornal do Brasil (1965), Melhor Obra do Festival da Guanabara (1970) Governo do Estado do Rio (1973), Golfinho de Ouro (1977),
Moinho Santista (1979), Ciccilo Matarazzo (1985), Shell (1985), Lei Sarney (1987).
2 Governo do Amazonas (1969), Bundesverdienstkreuz (Rep. Federal Alemã, 1979), Medalha do Mérito do Estado do Amazonas (1982),
Ordem do Rio Branco (1985), Ordem do Mérito de Brasília (1986), Governo da Bulgária (1986), Governo da Polônia (1987), Ordem do
Mérito do Alvorada (1987), Governo da França (póstumo, 1989).
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Gênio da música brasileira, Claudio Santoro tem a mesma estatura de outros grandes compositores nacionais como Carlos Gomes ou Villa–Lobos, representando, em todo o mundo, a imensa qualidade artística do Brasil.
Como compositor Santoro dedicou–se ao dodecafonismo, mas aderiu, também, por volta de 1943, ao
nacionalismo musical. Criou muitas obras com base nessa concepção, inserindo temas populares em estruturas
clássicas. São desta fase a Sinfonia Nº 4 e as Paulistanas para piano. Nos seus últimos anos, desenvolveu experiências acústico–visuais como os diversos “quadros aleatórios”, composições formadas por uma parte gravada
em fita magnética e outra parte por quadros também de sua autoria. Sua vasta produção compreende, entre
outras obras, oito sinfonias, três concertos para piano, peças de câmara e o balé Cobra Norato (1967).
Claudio Santoro faleceu em Brasília, regendo a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, durante o ensaio
geral do primeiro concerto da temporada, que seria em homenagem ao Bicentenário da Revolução Francesa.
Sua atuação artística foi marcante e influenciou várias gerações de músicos no Brasil e no mundo.
O acervo de Claudio Santoro – composto por fotos, cartas trocadas com intelectuais do mundo todo,
pinturas produzidas por Santoro durante o exílio na Alemanha, gravações e partituras (inclusive de obras nunca interpretadas) – encontra–se guardado em caixas e pastas na casa da família do maestro. Algumas dessas
peças correm o risco de se deteriorar (como, por exemplo, toda a produção eletroacústica, feita diretamente
em fita magnética que, com o tempo, se danifica, perdendo a informação nela gravada).
Além das condições impróprias de acondicionamento, outro problema em relação ao acervo é que, enquanto permanecer abrigado na casa da família de Santoro, esse rico e relevante patrimônio permanece inacessível a pesquisadores, músicos e demais interessados.
Por todas as razões expostas, não tenho dúvidas da importância e da urgência de se preservar a obra do
compositor e maestro Cláudio Santoro.
O reconhecimento formal pelo IPHAN da obra de Claudio Santoro como parte do patrimônio cultural
brasileiro fixará, para o Poder Público, a obrigação de propor ações de salvaguarda para esse precioso bem da
nossa cultura. O Museu Villa–Lobos – instituição pública federal vinculada ao Instituto Brasileiro de Museus
(IBRAM) – teve origem na iniciativa da viúva do compositor, Arminda Neves d’Almeida, que com apoio no então Ministro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado, conseguiu que o Museu Villa Lobos fosse criado pelo Decreto nº 48.379 de 22 de junho de 1960, durante o governo do Presidente da República Juscelino Kubitschek,
e inaugurado no ano seguinte.
Seria desejável que, numa ação conjunta entre o IPHAN e o IBRAM, se concebesse medida análoga, de
modo a garantir proteção institucional à memória de Claudio Santoro.
Assim, sugiro a Vossa Excelência a adoção das providências cabíveis para que o acervo pessoal do grande compositor e maestro Claudio Santoro seja reconhecido oficialmente como patrimônio cultural brasileiro
e encontre, a partir desse reconhecimento, a salvaguarda institucional que dê condições à sua sobrevivência
como testemunho da vida e da obra de um dos maiores expoentes da nossa música e da nossa cultura.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2016. – Deputado Rogério Rosso, PSD/DF.
INDICAÇÃO Nº 2.435, DE 2016
(Do Sr. Sóstenes Cavalcante)
Sugere a utilização dos recursos correspondentes aos valores não sacados do abono salarial
anual na implementação de programas de qualificação profissional para trabalhadores recém
desempregados.
DESPACHO: PUBLIQUE–SE. ENCAMINHE–SE. Excelentíssimo Sr. Ministro do Trabalho:
Como é do conhecimento de V. Exa., o mercado de trabalho brasileiro foi atingido duramente pela prolongada recessão econômica iniciada em 2015. A taxa de desocupação média, medida pela Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD), saltou para mais de 11% da População Economicamente Ativa. Entre os
jovens de 14 a 18 anos, o percentual de desocupados é mais do que o triplo dessa taxa média de desemprego. Ademais, o chamado segmento formal vem encolhendo sistematicamente ao longo dos últimos quatorze
meses, reduzindo a proporção de trabalhadores com carteira assinada.
Nesse contexto, urge adotar medidas que minorem a situação desesperadora dos trabalhadores que se
veem repentinamente sem emprego ou que, como os jovens que concluem o ensino básico, estão à procura
de seu primeiro emprego. Em uma conjuntura de retração da demanda por trabalho, elevar o grau de qualificação desses trabalhadores, por meio de programas de formação profissional orientados às reais necessidades
do mercado, é a forma mais efetiva de abreviar a duração do período de busca por uma colocação.
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Desse modo, sugerimos a V. Exa. que apresente e defenda, junto ao Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador, proposta para que todos os recursos previstos no orçamento do FAT para o pagamento do abono salarial anual em 2016, que não tenham sido sacados pelos beneficiários, sejam integralmente
alocados a programas de qualificação profissional para trabalhadores recém desempregados, nos termos do
art. 2º, II, da Lei nº 7.998, de 1990.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016. – Deputado Sóstenes Cavalcante.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 90, DE 2016
(Do Sr. Valdir Colatto)
Propõe que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural adote as medidas necessárias para que seja realizado ato de fiscalização e controle dos procedimentos administrativos e eventuais excessos e omissões por parte do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e, por extensão, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no que diz respeito à identificação,
delimitação e demarcação das terras destinadas à ampliação dos limites do Parque Nacional
de São Joaquim, no Estado de Santa Catarina.
DESPACHO: À COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL.
APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita à Apreciação Interna nas Comissões.
Senhor Presidente,
Com base no art. 100, §1º, combinado com os artigos 60, inciso II e 61 do Regimento Interno, proponho
a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta Comissão, se digne de adotar as medidas necessárias para que
seja realizado ato de fiscalização e controle dos procedimentos administrativos e eventuais excessos e omissões
por parte do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e, também no que couber,
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no que diz respeito à
identificação, delimitação e demarcação das terras destinadas à ampliação dos limites do Parque Nacional de
São Joaquim, no Estado de Santa Catarina.
Justificação
O Portal de notícias do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade divulga a ampliação do
Parque Nacional de São Joaquim, dando especial ênfase à publicação da Lei nº 13.273, de 15 de abril de 2016,
que altera os limites do Parque Nacional de São Joaquim, no Estado de Santa Catarina. Informa, também, que
“serão promovidas campanhas com o objetivo de informar os proprietários de áreas abrangidas pelos novos limites,
contendo informações sobre unidades de conservação, bem como sobre o que é sobreposição com propriedades
particulares e etapas subsequentes”.
No entanto, o MOVIMENTO DOS ATINGIDOS PELO PARQUE NACIONAL DE SÃO JOAQUIM, URUBICI, BOM
JARDIM DA SERRA, GRÃO PARÁ, ORLEANS E LAURO MULLER, em manifesto, repudiam a ampliação do Parque
Nacional de São Joaquim, sem que os agricultores e habitantes atingidos tivessem as informações sobre os
novos limites.
Em manifesto, os agricultores alegam o seguinte: “os responsáveis pelo ICMBIO declararam que a área
do parque era maior e que todas essas áreas já faziam parte do antigo mapa, portanto, as comunidades seriam
favorecidas com o novo projeto. O que não é verdade, muitas áreas foram incluídas e não faziam parte do antigo mapa”.
Portanto, para surpresa dos moradores de São Pedro, Rio Cachimbo, Baiano, Xaxim, Santa Bárbara (Ubirici), Grão Pará, Orleans, Lauro Muller e Bom Jardim da Serra, a ampliação do Parque Nacional de São Joaquim,
foi realizada sem que os moradores atingidos tivessem conhecimento do alcance dos novos limites. Alegam
que “não aconteceram audiências públicas”, e que “não houve possibilidade de manifestação das pessoas que
agora estão de repente dentro de uma Unidade de Conservação”.
De fato, as mencionadas AUTARQUIAS FEDERAIS, por seus agentes, devem se submeter aos mandamentos constitucionais e respeitar os limites que lhes são impostos pelos princípios da Administração Pública que
estão dispostos no art. 37 da Carta Magna, segundo os quais a “administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.
O Regimento da Câmara dos Deputados, art. 32, atribui à a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR, o exame de matérias relativas à política e questões fundiárias;
reforma agrária; justiça agrária; e direito agrário.
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Cumpre, pois, a esta Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – CAPADR, adotar as medidas necessárias para que sejam identificados eventuais excessos e omissões por parte do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e, no que couber, do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e de seus agentes, medidas essas que se mostram
necessárias à defesa da sociedade, do direito de propriedade, do patrimônio e da moralidade pública.
Portanto, do exposto, mostra–se evidente que a ampliação do Parque Nacional de São Joaquim, que foi
promovida pela autarquia federal à revelia dos direitos e interesses dos agricultores locais, como se deduz das
denúncias amplamente divulgadas na imprensa local, constitui fato relevante que justifica a aprovação por
este colegiado da presente Proposta de Fiscalização e Controle.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. – Deputado Valdir Colatto.
REQUERIMENTO Nº 3.715, DE 2015
(Do Sr. Hiran Gonçalves)
Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 65 anos de fundação do Conselho
Federal de Medicina.
DESPACHO: Defiro. Publique–se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 68, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
e ouvido o Plenário, a realização de Sessão Solene em comemoração aos 65 anos de fundação do Conselho
Federal de Medicina.
Justificação
Criado através da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, publicada no Diário Oficial da União de 1º
de outubro de 1957 o CFM – Conselho Federal de Medicina, unidade autárquica federal, além de atribuições
como o registro profissional do médico e a aplicação de sanções do Código de Ética Médica, adquiriu funções
que atuam em prol da saúde da população e dos interesses da classe médica.
No seu histórico, o CFM sempre esteve voltado para a adoção de políticas de saúde dignas e competentes.
Para isso, empenha–se em defender a boa prática médica, o exercício profissional ético e uma boa formação
técnica e humanista, convicto de que a melhor defesa da medicina consiste na garantia de serviços médicos de
qualidade para a população. Com a expansão dos canais de comunicação, o órgão, hoje, dialoga diretamente
com as diversas esferas sociais, disponibilizando, abertamente, suas informações, resoluções, documentos, publicações e plataformas de comunicação para contato e denúncias que vão contra a postura ética profissional.
O Conselho Federal de Medicina, com sede no Distrito Federal, tem jurisdição em todo território nacional
e atua em conjunto com os Conselhos Regionais de Medicina, estes com jurisdição sobre as respectivas unidades federativas
Para cumprir suas funções legais, os Conselhos Regionais funcionam como tribunais, apreciando denúncias contra médicos e instaurando processos ético–profissionais quando existem indícios de infração ética.
As apenações, na forma da lei, podem consistir em advertência confidencial, censura confidencial, censura
pública, suspensão do exercício profissional até 30 dias e cassação do exercício profissional. Das decisões
dos Conselhos Regionais, cabe recurso ao Conselho Federal. Para isso, o órgão possui um corpo de Conselheiros, os quais são eleitos por seus pares para mandato meramente honorífico, sem qualquer remuneração.
Como forma de reconhecimento da sociedade brasileira aos serviços prestados por tão importante unidade, solicito, se possivel, em 30 de setembro de 2016, a realização de Sessão Solene alusiva aos 65 anos de
criação do Conselho Federal de Medicina.
Brasília, 01 de dezembro de 2015. – Deputado Federal Hiran Gonçalves, – PMB/RR.
REQUERIMENTO Nº 3.834, DE 2016
(Do Sr. Izalci)
Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados para celebrar o Dia do MÉDICO.”
DESPACHO: Defiro. Publique–se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 68 do Regimento Interno, a realização da seguinte Sessão Solene:
17 de outubro de 2016, sexta feira, às 15h, para comemorar o dia do MÉDICO.
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Justificação
No dia 18 de outubro, comemora–se o dia daquele que se preocupa com a nossa saúde, e não sossega
enquanto a gente não fica bom. Ele é o médico, seja pediatra, ginecologista, oncologista ou clínico geral, não
importa a especialidade.
É sábio conhecedor de cada parte do corpo humano, sabendo o que devemos fazer quando algo não vai
bem em nosso organismo. É ele quem investiga as causas das doenças humanas, buscando sua prevenção e cura.
A data 18 de outubro foi escolhida em homenagem a São Lucas, padroeiro da medicina e consta como
dia do santo pela tradição litúrgica.
São Lucas exercia a profissão de médico e também tinha vocação pela pintura. Escreveu o terceiro evangelho e o “ato dos apóstolos” da Bíblia Sagrada. Acredita–se que veio de família abastada pelo seu estilo literário.
A medicina é a ciência que investiga a natureza e a origem das doenças do homem de modo a preveni–
las, controlá–las e curá–las, preservando assim a saúde das pessoas. A palavra deriva do verbo latino mederi
que significa curar e tratar.
A ciência surge de forma experimental, como resultado de experiências com técnicas ainda rudimentares (como tomar banho frio para baixar a febre, por exemplo). Desenhos rupestres mostram que na pré–
história o homem já reconhecia algumas doenças e o efeito terapêutico de plantas curativas, além do calor,
frio e luz solar.
Somente no final do século é que se inicia a medicina moderna com o estudo da anatomia humana. Em
1543, o médico André Vesálio publica “A organização do corpo humano” com descrições e detalhes do corpo
humano, representando um grande avanço na medicina ainda incipiente. Para conceber a obra, André usou a
técnica de dissecação de cadáveres, tendo sido, por isso, condenado à morte pela Inquisição.
Assim, surgiu o médico ou doutores de todas as especialidades desde o dedo do pé até o mais tênue fio
de cabelo, razão pela qual julgamos importante a realização da Sessão Solene em epígrafe visando homenagear o médico brasileiro que muito têm contribuído para a prevenção ou cura da saúde do brasileiro.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2016. – Deputado Izalci, PSDB/DF.
REQUERIMENTO Nº 5.024, DE 2016
(Do Sr. Alexandre Leite)
Requer revisão de despacho de distribuição aposto ao Projeto de Lei nº 5.505 de 2016, para
redistribuí–lo à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara
dos Deputados.
DESPACHO: Defiro o Requerimento n. 5.024/2016, nos termos do art. 141 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados – RICD. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei n. 5.505/2016,
para incluir o exame pela Comissão de Desenvolvimento 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 n. 5.505/2016: À CDEICS, à
CSPCCO e à CCJC (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 artigo 17, II, alínea “a” c/c arts. 140 e 32, inciso VII,
alíneas “b”, “c” e “e” e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a revisão do despacho inicial e
a redistribuição do Projeto de Lei nº 5.505 de 2016, de autoria do Deputado Federal Rocha (PSDB/AC),
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’”, à análise de mérito pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da
Câmara dos Deputados.
Justificativa
O Projeto de Lei nº 5.505/2016 trata da inspeção e da certificação de arma de fogo pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, para garantir a segurança do seu funcionamento. O
escopo do projeto é, de acordo com sua justificação, proteger os usuários de armas de fogo, tendo em vista a
inexistência, no Brasil, de qualquer procedimento de inspeção que garanta o perfeito funcionamento de seus
mecanismos, fato que pode, na hipótese falha do artefato, colocar a vida do usuário em risco desnecessário e
até causar um acidente fatal.
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Nesse sentido, prevê a proposição ora em apreço que:
“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º–A:
‘Art. 4º–A As armas de fogo, de fabricação nacional ou importadas, devem ser inspecionadas e
certificadas, devendo receber selo de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia – INMETRO, para garantir a segurança do funcionamento.’
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”. (Grifo nosso)
O Projeto de Lei foi, por meio de despacho inicial exarado pela Mesa, distribuído às Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania, levando–se em
conta, respectivamente, apenas os aspectos técnico–armamentista (artigo 32, inciso XVI, alínea “c”, do RICD) e
de constitucionalidade constantes no projeto, restando olvidada a questão concernente à indústria armamentista, já que a matéria na fabricação e na importação das armas de fogo, repercutindo diretamente no comércio
de armas no Brasil, assunto de competência da CDEIC, consoante disposto no artigo 32, inciso VII, alíneas “b”,
“c” e “e”, também do RICD.
Diante do exposto, solicito a revisão do despacho inicial com a redistribuição do Projeto de Lei nº 5.505,
de 2016, para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio desta Casa.
Sala das Sessões, agosto de 2016. – Deputado Federal Alexandre Leite, Despachos do Presidente Expediente.
PRESIDÊNCIA/SGM
Questão de Ordem n. 212/2016, da Senhora Deputada JANDIRA FEGHALI. Solicita que a Presidência determine a imediata leitura da Representação n. 1/2015, em desfavor do Deputado Eduardo Cunha, e sua posterior inclusão na Ordem do Dia, conforme o art. 16, § 2º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar.
Dou por prejudicada a Questão de Ordem n. 212/2016, nos termos do art. 164, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista que a leitura do parecer do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar à Representação n. 1/2015 foi realizada na sessão não deliberativa de debates
de 8 de agosto de 2016. Publique–se. Oficie–se.
Em 22–8–16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício n. 83 – AP–CDN/SE/GSI/PR, do Senhor General de Divisão Marco Antônio Freire Gomes, Secretário–Executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Solicitação de manifestação do Presidente da Câmara dos Deputados, na condição de membro do Conselho de Defesa Nacional, sobre
a expedição científica intitulada “Usando Invasões Biológicas para Entender Processos Evolutivos – o Caso de
Rhinella Marina”, a ser desenvolvida nos municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco, localizados na faixa de
fronteira do estado do Acre, entre outros.
Oficie–se ao interessado, informando–lhe que a Presidência da Câmara dos Deputados se manifesta na forma do parecer proferido pela Consultoria Legislativa em 12 de agosto de 2016 (cópia em
anexo). Publique–se.
Em 22–8–16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA/SGM
Expediente de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Lages/SC. Manifestação de repúdio ao Projeto de Lei Complementar n. 257/2016 e à Proposta de Emenda à Constituição n. 241/2016.
Encaminhe–se, por cópia, à Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n. 241/2016. Publique–se. Arquive–se.
Em 22–8–16 – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício n. 1116/2016, do Senhor Fábio Marcondes, Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP. Encaminhamento de sugestão de projeto de lei que institui o Sistema Nacional de Fiscalização de Trânsito.
Encaminhe–se, por cópia, à Comissão de Viação e Transportes. Publique–se. Arquive–se.
Em 22–8–16 – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
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PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício n. 36/2016, do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina. Encaminha Moção de Apoio à retomada do Programa Nacional de Habitação Rural pelo
Ministério das Cidades. Publique–se. Arquive–se.
Em 22–8–16 – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº1008/16 Senado Federal
Encaminha autógrafo sancionado do PL nº 6.697/09, transformado na Lei nº 13.316 , de 20 /07 /16
Publique–se.
Em: 22–8–16 – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1007/16 Senado Federal
Encaminha autógrafo sancionado do PL nº 6.526/13, transformado na Lei nº 13.318 , de 20/07/16.
Publique–se.
Em: 22–8–16 – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº1009/16 Senado Federal
Encaminha autógrafo sancionado do PL nº 2.648/15, transformado na Lei nº 13.317 , de 20/07/16 .
Publique–se.
Em: 22–8–16 – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 1006/16 Senado Federal
Encaminha autógrafo sancionado do PL nº 615/11,transformado na Lei nº 13.314 , de 19 / 07 /16 .
Publique–se.
Em: 22–8–16 – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº1063/16 Senado Federal
Encaminha autógrafo promulgado do Decreto Legislativo nº 140/16 (PDC 428/16).
Publique–se.
Em: 22–8–16 – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 340/2016, da Liderança do PTB – desliga o Deputado Alberto Fraga (DEM/DF) e indica a Deputada Cristiane Brasil (PTB/RJ) para titular da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 241–A, de 2016, do Poder Executivo, que “altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8–16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº s/n/2016, da Liderança do PSD – desliga o Deputado Rogério Rosso (PSD/DF) e indica o Deputado Victor Mendes (PSD/MA) para titular da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 241–A, de 2016, do Poder Executivo, que “altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”.
Defiro. Publique–se.
Em 22– 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
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Ofício nº s/n/2016, da Liderança do PSD – desliga o Deputado Joaquim Passarinho (PSD/PA) e indica o
Deputado Rogério Rosso (PSD/DF) para suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nº 241–A, de 2016, do Poder Executivo, que “altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 178/2016, da Liderança do PDT – indica a Deputada Dâmina Pereira (PSL/MG) para suplente da
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 177/2016, da Liderança do PDT – indica o Deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG) para suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 241–A, de
2016, do Poder Executivo, que “altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo
Regime Fiscal”.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 174/2016, da Liderança do PDT – indica o Deputado André Figueiredo (PDT/CE) para titular
da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 241–A, de 2016,
do Poder Executivo, que “altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 145/2016, da Liderança do PRB – indica o Deputado Bosco Costa (PROS/SE) para titular da 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.
Defiro. Publique–se.
Em 22– 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 342/2016, da Liderança do PTB – desliga o Deputado Nelson Marquezelli (PTB/SP) e indica o
Deputado Paes Landim (PTB/PI) para titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 343/2016, da Liderança do PTB – indica o Deputado Nelson Marquezelli (PTB/SP) para titular da
Comissão de Viação e Transportes.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8–16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 303/2016, da Liderança do PR – desliga o Deputado Laerte Bessa (PR/DF) e indica o Deputado Bilac Pinto (PR/MG) para suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei nº 5864, de 2016, do Poder Executivo, que “dispõe sobre a Carreira Tributária e Aduaneira da Receita
Federal do Brasil, institui o Programa de Remuneração Variável da Receita Federal do Brasil e dá outras
providências”.
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Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 101/2016, da Liderança do PTN – indica o Deputado Alfredo Kaefer (PSL/PR) para suplente
da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 241–A, de 2016,
do Poder Executivo, que “altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 100/2016, da Liderança do PTN – desliga a Deputada Jozi Araújo (PTN/AP) e indica o Deputado
Alexandre Baldy (PTN/GO) para titular da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição nº 241–A, de 2016, do Poder Executivo, que “altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 276/2016, da Liderança do DEM – desliga o Deputado Alexandre Leite (DEM/SP) e indica o
Deputado José Carlos Aleluia (DEM/BA) para titular e indica o Deputado Paulo Azi (DEM/BA) para suplente
da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 241–A, de 2016,
do Poder Executivo, que “altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 383/2016, da Liderança do PT – indica os Deputados Henrique Fontana (PT/RS) e Vander Loubet (PT/MS) para suplentes da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 241–A, de 2016, do Poder Executivo, que “altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para instituir o Novo Regime Fiscal”.
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 381/2016, da Liderança do PT – indica a Deputada Ana Perugini (PT/SP) para titular da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 200–A, de 2016,
do Senado Federal, que “acrescenta § 1º–A ao art. 156 da Constituição Federal para prever a não incidência sobre templos de qualquer culto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU),
ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel”..
Defiro. Publique–se.
Em 22 – 8–16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 384/2016, da Liderança do PT – desliga o Deputado Sibá Machado (PT/AC) e indica o Deputado
Moisés Diniz (PCdoB/AC) para suplente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.
Defiro. Publique–se.
Em 22– 8 –16. – Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
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Proposições
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 259, DE 2016
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Altera o artigo 101 da Constituição Federal para estabelecer critérios de escolha dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal
(APENSE–SE À(AO) PEC–143/2012. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO. REGIME DE
TRAMITAÇÃO: ESPECIAL)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 260, DE 2016
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Acrescenta parágrafos ao art. 37 da Constituição Federal para estabelecer data certa para a
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dá outras providências
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIAPROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ESPECIAL).
COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 4850,
DE 2016, DO SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME E OUTROS, QUE “ESTABELECE MEDIDAS
CONTRA A CORRUPÇÃO E DEMAIS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO
E COMBATE O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE AGENTES PÚBLICOS”
55ª LEGISLATURA – 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2016.
Às nove horas e trinta e três minutos do dia dezesseis de agosto de dois mil e dezesseis, reuniu–se
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4850, de 2016, do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame e outros, que “estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes públicos”, no Anexo II, Plenário 14 da Câmara
dos Deputados. Presentes os Senhores Deputados Joaquim Passarinho – Presidente; Luiz Carlos Hauly
– Vice–Presidente; Onyx Lorenzoni – Relator; Aluisio Mendes, Antonio Carlos Mendes Thame, Carlos Marun, Carlos Sampaio, Félix Mendonça Júnior e Valdir Colatto – Titulares; Darcísio Perondi, Marcos Rogério, Mauro Pereira, Rubens Bueno e Severino Ninho – Suplentes. Compareceram também os Deputados
Eduardo Cury, Hildo Rocha e José Fogaça, como não–membros. Deixaram de comparecer os Deputados
Alexandre Serfiotis, Angela Albino, Celso Maldaner, Edio Lopes, Fábio Sousa, Fernando Francischini, Gilberto Nascimento, Gorete Pereira, JHC, João Campos, João Derly, João Rodrigues, Leonardo Monteiro,
Leopoldo Meyer, Marcelo Aro, Paes Landim, Paulo Teixeira, Ricardo Izar, Ronaldo Fonseca, Sandes Júnior
e Wadih Damous. Justificou a ausência o Deputado Ronaldo Fonseca. ABERTURA: O Presidente declarou
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 6ª Reunião Extraordinária, realizada na véspera,
cuja leitura foi dispensada. Em votação, a ata foi aprovada. ORDEM DO DIA: Audiência Pública e Deliberação de Requerimentos. Audiência Pública. O Presidente informou que a Audiência Pública era resultado da aprovação dos Requerimentos nºs 21/16, 50/16 e 65/16, de autoria dos Deputados Rubens Bueno,
Antonio Carlos Mendes Thame e Aluisio Mendes, respectivamente, e convidou a tomar assento à mesa os
seguintes expositores: João Carlos Lanzi Alcalde, Corregedor–Geral da Polícia Rodoviária Federal; Jesus
Castro Caamano, Diretor Jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FENAPRF,
representando o Presidente, Pedro Cavalcanti; e Jailton Almeida, representante do Movimento Vem pra
Rua. O Presidente então comunicou os procedimentos regimentais a serem seguidos, informando que a
reunião seria gravada para posterior transcrição, além de ser transmitida via internet, e passou a palavra
aos expositores. Após as exposições, fizeram o uso da palavra, para seus questionamentos, os Deputados
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Onyx Lorenzoni, Antonio Carlos Mendes Thame, Rubens Bueno (como Líder), Aluisio Mendes, Mauro Pereira,
Carlos Sampaio, Valdir Colatto, Marcos Rogério, José Fogaça e Carlos Marun. Os expositores responderam
depois da manifestação do relator e de grupos de 3 Deputados. Não havendo mais oradores inscritos, o
Presidente passou a palavra aos palestrantes para suas considerações finais. Durante os debates, assumiu
temporariamente a presidência o 2º Vice–Presidente, Deputado Luiz Carlos Hauly. Deliberação de Requerimentos. Uma vez que não havia quórum, não foram deliberados os requerimentos, obtendo–se o
seguinte resultado: 1 – REQUERIMENTO Nº 78/16 – do Sr. Rubens Bueno – que “requer que seja realizada
audiência pública para debater aspectos relacionados ao PL 4850/2016, que dispõe sobre as 10 medidas
de combate à corrupção tendo como convidado o Promotor de Justiça do Estado do Piauí Ruszel Lima
Verde Cavalcante”. NÃO DELIBERADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 79/16 – do Sr. Onyx Lorenzoni – que “requer seja convidado o Senhor Delegado da Polícia Federal Igor Romário de Paula, atualmente lotado na
SR/DPF/PR, com a finalidade de participar de Audiência Pública a realizar–se nesta Comissão Especial, e
que irá tratar sobre o estabelecimento de medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate ao enriquecimento ilícito de agentes públicos”. NÃO DELIBERADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 80/16 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “requer que sejam convidadas a comparecerem nesta Comissão Especial, em audiência pública, as Sras. Ana Paula Sayão, Iza Mansur, Rosa Richter
e Thais Keiko, representantes da sociedade civil”. NÃO DELIBERADO. 4 – REQUERIMENTO Nº 81/16 – do
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “requer que seja convidado a comparecer nesta Comissão Especial, em audiência pública, o advogado, Dr. Rafael Thomaz Favetti, membro da Comissão de Combate à
Corrupção da OAB/DF”. NÃO DELIBERADO. 5 – REQUERIMENTO Nº 82/16 – do Sr. Valdir Colatto – que
“requer seja convidado o Senhor Vinicios Leoncio, Advogado, com a finalidade de participar de Audiência Pública a realizar–se nesta Comissão Especial, e que irá tratar sobre o estabelecimento de medidas
contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate ao enriquecimento ilícito de
agentes públicos”. NÃO DELIBERADO. 6 – REQUERIMENTO Nº 83/16 – do Sr. Valdir Colatto – que “requer
seja convidado o Senhor Promotor de Justiça do Estado do Ceará, Doutor Igor Pereira Pinheiro, com a finalidade de participar de Audiência Pública a realizar–se nesta Comissão Especial, e que irá tratar sobre o
estabelecimento de medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate
ao enriquecimento ilícito de agentes públicos”. NÃO DELIBERADO. 7 – REQUERIMENTO Nº 84/16 – do
Sr. Onyx Lorenzoni – que “requer seja convidado o Senhor Ives Gandra da Silva Martins, advogado tributarista, professor e jurista; com a finalidade de participar de Audiência Pública a realizar–se nesta Comissão
Especial, e que irá tratar sobre o estabelecimento de medidas contra a corrupção e demais crimes contra
o patrimônio público e combate ao enriquecimento ilícito de agentes públicos”. NÃO DELIBERADO. 8 –
REQUERIMENTO Nº 85/16 – do Sr. Onyx Lorenzoni – que “requer seja convidada a Federação Nacional
das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (FENASTC), na pessoa de seu presidente,
senhor Amauri Perusso, com a finalidade de participar de Audiência Pública a realizar–se nesta Comissão
Especial, e que irá tratar sobre o estabelecimento de medidas contra a corrupção e demais crimes contra
o patrimônio público e combate ao enriquecimento ilícito de agentes públicos”. NÃO DELIBERADO. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente convocou reunião extraordinária para o dia 22 de
agosto de 2016, às 14h30, no Plenário 4 do Anexo II e encerrou os trabalhos às treze horas e seis minutos.
E, para constar, eu, Alessandro Alves de Miranda, Secretário–Executivo, lavrei a presente Ata, que depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. , Deputado Joaquim Passarinho, Presidente. O inteiro teor foi gravado, passando o arquivo de
áudio correspondente a integrar o acervo documental desta reunião. Xxxxxx
DESIGNAÇÕES
COMISSÃO DE TRABALHHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, as seguintes designações de relatoria:
Ao Deputado Carlos Eduardo Cadoca
PROJETO DE LEI Nº 465/99 – do Sr. Geraldo Magela – que “inclui inciso no art. 20 da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990, e dá outras providências. NOVA EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: Acrescenta inciso ao artigo 20
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990”.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 409/14 – do Sr. Pedro Paulo – que “institui a Lei da Meritocracia,
através do Planejamento Estratégico da Administração Pública Brasileira e do Sistema Nacional de Gestão de Alto
Desempenho, autoriza a celebração de Acordos de Resultados e Contratos de Gestão e dá outras providências”.
Sala da Comissão, em 22 de agosto de 2016. – Wolney Queiroz, Presidente.

SEÇÃO II
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GISELE AZEVEDO RODRIGUES, ponto nº 6881, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada de Diretor
do Departamento de Relações Públicas e Divulgação, FC–4, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SILVERIO
AURELIANO DE MELLO RIOS, ponto nº 6865, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão, Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada
de Diretor Executivo de Comunicação Social, FC–5, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, GISELE AZEVEDO
RODRIGUES, ponto nº 6881, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Televisão, Classe Especial, Padrão 10, para exercer a função comissionada de
Diretor Executivo de Comunicação Social, FC–5, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 22 de agosto de 2016. – Rodrigo Maia, Presidente.
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