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SÚMULA DO TERMO DE ATA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 55ª LEGISLATURA, EM 28 DE JUNHO DE 2018
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TERMO DE ATA DE 28/06/2018
PRESIDENTE (Izalci Lucas) - Inexistência de quórum regimental para a abertura da sessão.
PRESIDENTE (Izalci Lucas) - Não realização da sessão em face da persistência da falta de quórum.
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Termo de Ata, em 28 de junho de 2018.
Presidência do Sr.:
Izalci Lucas, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas) - Não havendo quórum regimental para a abertura da sessão, nos
termos do § 3º do art. 79 do Regimento Interno, aguardaremos até meia hora para que ele se complete.
O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas) - Tendo persistido a falta de número regimental para a abertura da
sessão, declaro que ela deixa de ser realizada e convoco Sessão Não Deliberativa de Debates para sexta-feira,
dia 29 de junho, às 9 horas.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Em 29 de junho de 2018
(Sexta-feira)

SESSÃO DE DEBATES
(NÃO DELIBERATIVA)
(Às 9 horas)

PEQUENO EXPEDIENTE
(Das 9 às 10 horas)

GRANDE EXPEDIENTE
(Às 10 horas)

Oradores:
10:00
10:25
11:15
11:40

Pastor Eurico (PATRI - PE)
Chico D'angelo (PDT - RJ)
Ronaldo Benedet (MDB - SC)
André Amaral (PROS - PB)

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

AVISOS
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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1243/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Cultura de Astorga S/C Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Astorga, Estado do Paraná.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018
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Nº 1469/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato que outorga
concessão à Televisão Altamar Ltda para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018
Nº 1537/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária Modelo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Modelo, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018
Nº 1585/2014 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural de Cruzeiro do Sul Paraná - ACCS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018
Nº 268/2015 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Matos Costa a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Matos Costa, Estado de Santa
Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018
Nº 286/2015 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Amigos de Vitorino a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de Vitorino, Estado do Paraná.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018
Nº 881/2017 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato que renova a
concessão originalmente outorgada à Abril Radiodifusão S.A., e posteriormente transferida à Spring Televisão
S.A., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018
PROJETO DE LEI
Nº 6643/2013 (Poder Executivo) - Autoriza o Poder Executivo a doar vinte e cinco Viaturas Blindadas de
Combate - Carro de Combate M41 para a República Oriental do Uruguai.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018
Nº 1060/2015 (Tenente Lúcio) - 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.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04/07/2018
Nº 1987/2015 (Domingos Neto) - Denomina Deputado Paes de Andrade o Açude Castanhão, no Estado do
Ceará.
Apensados: PL 2024/2015 (Raimundo Gomes de Matos)
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DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 03/07/2018
Nº 3144/2015 (Marinha Raupp) - Altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, para permitir a execução
do PRONATEC às instituições prestadoras oficiais dos serviços de assistência técnica e extensão rural,
associadas à Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (ASBRAER).
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018
Nº 4494/2016 (Major Olimpio) - Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto
das Guardas Municipais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04/07/2018
Nº 6218/2016 (Capitão Augusto) - Institui o dia nacional do Rodeio.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 29/06/2018
Nº 7161/2017 (Carlos Manato) - Altera a Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, autorizando
expressamente a cumulação do cargo de professor aos notários e registradores.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04/07/2018
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 1839/2015 (Sergio Souza) - Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do
art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º
da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências, para modificar
requisito de que o Agente Comunitário de Saúde resida na área da comunidade em que atuar, a fim de exigir
apenas que o profissional resida na área do município em que atuar.
Apensados: PL 6120/2016 (Nilto Tatto)
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 03/07/2018
Nº 1886/2015 (Fernando Monteiro) - Proíbe a publicação dos valores considerados como limites de
normalidade em resultados de exames laboratoriais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 03/07/2018
Nº 3615/2015 (Helder Salomão) - Inclui dispositivo no art. 5º da Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971, que
enquadra o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico na categoria de empresa pública e dá outras
providências, para condicionar seus financiamentos para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas à
geração de emprego e renda para as trabalhadoras e os trabalhadores rurais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018
Nº 6140/2016 (Augusto Carvalho) - Altera o art. 13 da Lei 8.666, de 30 de junho de 1993, de para incluir no
rol de serviços técnicos especializados aqueles relativos à gestão ambiental, direito ambiental e
sustentabilidade.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04/07/2018
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2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO - ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO ART.144
DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 sessões (art. 58, § 1° do RICD)
2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE LEI
Nº 5457/2009 (Senado Federal - Aloizio Mercadante) - Veda a cobrança de qualquer valor em processos
seletivos de ingresso em cursos de graduação de instituições públicas federais de educação superior para os
candidatos que menciona.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04/07/2018
Nº 2021/2011 (João Arruda) - Determina a disponibilização, pelos órgãos da administração pública, de canal
sem fio para acesso universal e gratuito à rede mundial de computadores pela população.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04/07/2018
Nº 5107/2013 (Aureo) - Altera as Leis nº 10.865, de 30 de abril de 2004; nº 9.998, de 17 de agosto de 2000; nº
10.052, de 28 de novembro de 2000; nº 5.070, de 7 de julho de 1966; nº 11.652, de 7 de abril de 2008; e a
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, reduzindo a zero as alíquotas de Pis/Pasep e Cofins
incidentes sobre a comercialização dos serviços de telefonia móvel pessoal na modalidade pré-paga e
isentando o pagamento de FUST, Funttel, Fistel, Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública e
Condecine sobre a prestação desses serviços.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04/07/2018
Nº 7613/2014 (Moreira Mendes) - Altera o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, que altera
disposições da Lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957, e regula a Zona Franca de Manaus, para conceder isenção
do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados para armas e munições.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04/07/2018
Nº 7796/2014 (Washington Reis) - Limita o valor da tarifa básica de pedágio cobrada pela utilização de
infraestrutura rodoviária federal concedida.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04/07/2018
Nº 1914/2015 (Carlos Bezerra) - Dispõe sobre a incidência de juros na compensação e no ressarcimento de
créditos da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins.
DECURSO: 2ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 04/07/2018
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 59/2003 (Daniel Almeida) - Concede aposentadoria especial ao trabalhador da construção civil.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ART. 164, § 2º, DO RICD
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(Sujeitos a deliberação do Plenário, após ouvida a CCJC, nos termos do art. 164, §§ 2º e 3º do RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 sessões (art. 164, § 2º, do RICD).
PROJETO DE LEI
Nº 3710/2015 (Jhc) - Altera dispositivos nas Leis federais nº 12.865/2013 e 12.999/2014 para prorrogar a
vigência do pagamento da subvenção de tratam essas Leis.
DECURSO: 1ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 05/07/2018

5. CONTRA DEVOLUÇÃO AO AUTOR
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 sessões.
5.2 INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 137, § 1º, do RICD.
REQUERIMENTO DE INSTITUIÇÃO DE CPI
Nº 24/2016 (Giacobo) - Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de apurar a
atuação de quadrilhas que roubam, adulteram e clonam veículos Automotores.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 03/07/2018
Nº 32/2017 (Ivan Valente) - Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar irregularidades na fiscalização fitossanitária no país.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 03/07/2018
Nº 36/2017 (Laura Carneiro) - Requer a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e
avaliar o aparelhamento estatal para educar, coibir e impedir os resultados da noticiada banalização de uma
cultura de estupro no País, averiguando se há mudanças na ocorrência desse tipo de crime, e as ações do
poder público para educar, esclarecer, impedir e promover a eficiência da persecução penal no Brasil dos
crimes de estupro, nos últimos cinco anos.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 03/07/2018
Nº 37/2017 (Erika Kokay) - Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 03/07/2018
Nº 39/2017 (Fábio Sousa) - Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de
investigar denúncias e supostas irregularidades envolvendo o tratamento de câncer no Sistema Único de
Saúde (SUS).
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 03/07/2018
Nº 41/2018 (Weverton Rocha) - Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de
investigar com profundidade e perícia o porquê dos valores exorbitantes das contas de luz elétrica, além de
apurar a morosidade do restabelecimento no fornecimento de energia elétrica pelas Concessionárias de
Energia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 03/07/2018
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6. CONTRA O PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(NOS TERMOS DO ART. 14, § 4º, III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR, C/C O ART. 58 DO RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 Sessões.
SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 132, § 2º DO RICD.
6.1 PELO ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO, POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
REPRESENTAÇÃO
Nº 26/2018 (Partido Socialismo e Liberdade) - Representação do Partido Socialismo e Liberdade, subscrita
por seu Presidente, Juliano Medeiros, em desfavor do Deputado ALBERTO FRAGA. Imputação de prática de
atos incompatíveis com o decoro
parlamentar.
PREVISÃO DE ÚLTIMA SESSÃO: 29/06/2018

ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 54, combinado com o § 4º do artigo 58 do RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 375/2014 (Jorge Corte Real) - Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para
conceder às microempresas e empresas de pequeno porte redução a zero das alíquotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre as
receitas com a industrialização e comercialização de cestas básicas com as especificações regionais
estabelecidas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE.
ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, as seguintes proposições:
PROJETOS DE LEI
Nº 6.567/2016 (Alberto Fraga) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes ou estabelecimentos
similares que forneçam serviço na forma de cobrança de preço fixo por pessoa para consumo livre de
oferecerem desconto para pessoas submetidas a cirurgia gástrica com redução permanente de volume
estomacal.
Nº 8054/2017 (Valdir Colatto) - Altera os arts. 3º, 4º, 7º e 12 da Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979,
que "Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via
terrestre", para fins de estabelecer maior equilíbrio nas relações contratuais entre os concedentes e
concessionários.
Nº 8780/2017 (Marcos Medrado) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras instalarem
guarda-volumes em suas agências bancárias.
Nº 9347/2017 (Luis Tibé) - Altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, para vedar a cobrança de aluguel
de equipamentos de coleta transações de instrumentos de pagamentos.
Nº 9599/2018 (Dr. Sinval Malheiros) - Estabelece que as máquinas leitoras de cartões de crédito e débito
deverão ser equipadas com protetores nas bordas laterais dos teclados alfanuméricos.

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Relação dos Deputados para o Grande Expediente
JULHO DE 2018
02 2ª-feira 15:00 Reinhold Stephanes (PSD - PR)
15:25 Roberto Britto (PP - BA)
15:50 Wolney Queiroz (PDT - PE)
16:15 André Figueiredo (PDT - CE)
16:40 Afonso Florence (PT - BA)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
03 3ª-feira 15:00 Paulo Foletto (PSB - ES)
15:25 Rôney Nemer (PP - DF)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
04 4ª-feira 15:00 Luiz Carlos Hauly (PSDB - PR)
15:25 Carlos Manato (PSL - ES)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
05 5ª-feira 15:00 Miro Teixeira (REDE - RJ)
15:25 Adelson Barreto (PR - SE)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
06 6ª-feira 10:00 Ricardo Izar (PP - SP)
10:25 Luiz Carlos Hauly (PSDB - PR)
10:50 Dimas Fabiano (PP - MG)
11:15 Leo de Brito (PT - AC)
11:40 Cabo Daciolo (PATRI - RJ)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
09 2ª-feira 15:00 Luiz Nishimori (PR - PR)
15:25 Daniel Coelho (PPS - PE)
15:50 Fernando Torres (PSD - BA)
16:15 Cleber Verde (PRB - MA)
16:40 Cesar Souza (PSD - SC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10 3ª-feira 15:00 César Messias (PSB - AC)
15:25 Marx Beltrão (PSD - AL)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11 4ª-feira 15:00 Weverton Rocha (PDT - MA)
15:25 Simone Morgado (MDB - PA)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12 5ª-feira 15:00 Pr. Marco Feliciano (PODE - SP)
15:25 Marinha Raupp (MDB - RO)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13 6ª-feira 10:00 Jozi Araújo (PODE - AP)
10:25 Átila Lira (PSB - PI)
10:50 Jutahy Junior (PSDB - BA)
11:15 Reginaldo Lopes (PT - MG)
11:40 Antonio Imbassahy (PSDB - BA)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16 2ª-feira 15:00 Luiz Cláudio (PR - RO)
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15:25 Vinicius Gurgel (PR - AP)
15:50 Arolde de Oliveira (PSD - RJ)
16:15 Junior Marreca (PATRI - MA)
16:40 Marcelo Aguiar (DEM - SP)*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17 3ª-feira 15:00 Marcio Alvino (PR - SP)
15:25 Marcelo Matos (PSD - RJ)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE
PRESIDÊNCIA/SGM
Processo n. 331.846/2018. Documento subscrito por Lucio D. Batista. Narrativa de suposto uso indevido da
cota para o exercício da atividade parlamentar pelo Senhor Deputado Flaviano Melo.
Em 28/06/2018.

O documento descrito na ementa não reúne os elementos necessários para que receba o tratamento
normativo dispensado a requerimento de representação, previsto no art. 9º, § 1º, do Código de Ética e
Decoro Parlamentar e disciplinado no Ato da Mesa n. 37/2009, na medida em que não contém pedido
expresso nesse sentido nem é acompanhado de prova documental da qualidade de cidadão do seu subscritor,
razão pela qual determino seu arquivamento, sem prejuízo de reanálise da questão, uma vez observadas as
regras que regem a formalização de requerimento da espécie. Publique-se. Arquive-se.
RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

PRESIDÊNCIA/SGM
Afastamento do Deputado Sabino Castelo Branco para tratamento de saúde por período superior a cento e
vinte dias. Prorrogação de licença.
Em 28/6/2018.

Nos termos do despacho da Presidência de 21 de dezembro de 2017, prorrogo a licença para tratamento de
saúde do Deputado Sabino Castelo Branco por 29 dias - média das licenças anteriores - a partir de 29 de junho
de 2018. Ressalve-se a possibilidade de o Deputado Sabino Castelo Branco reassumir o mandato a qualquer
tempo, caso seu estado de saúde se altere de forma a permitir o cumprimento dos deveres decorrentes do
exercício do mandato.
Ao Senhor Diretor-Geral. Publique-se.

RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício s/n/2018, da Liderança do Bloco PTB/PROS - indica o Deputado Benito Gama como vice-líder do Bloco,
em substituição ao Deputado Alex Canziani.
Em 28/06/2018.
Registre-se. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
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PRESIDÊNCIA/SGM
OF 341/2018 - Senador Eunício Oliveira - Presidente da Mesa do Congresso Nacional. Comunica a extinção da
Comissão Mista destinada à apreciação da Medida Provisória n. 819, de 25 de janeiro de 2018.
Em 28/06/2018.
Publique-se.

RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício n. 03314/2018/DIAAU/PRU1R/PGU/AGU, da Senhora Julia Thiebaut Sacramento, Advogada da União.
Ação Civil Pública n. 1005935-28.2017.4.01.3400. Ação julgada procedente para determinar “à União, por
meio do Congresso Nacional, devidamente representado por seu Presidente, [que] crie e instaure, no prazo
máximo de até 30 (trinta) dias, contados da intimação da presente sentença, Comissão Mista, com poderes de
CPI, com o objetivo de dar efetivo e integral cumprimento ao disposto no art. 26 do ADCT/1988”. Solicitação
de informações para subsidiar a defesa da União em juízo.
Em 28/6/2018.

Atenda-se ao solicitado. Publique-se.

RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Ricardo lzar - SP

Of. 327/2018

Brasília, 26 de junho de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
DEPUTADO RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta.

Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a
especial atenção de Vossa Excelência, no sentido de incluir na relação de membros da
Frente Parlamentar Mista pelos Direitos das Pessoas com Parkinson, na qual sou
presidente, o Deputado Lobbe Neto, conforme ficha de adesão anexo.
Sem outro particular para o momento, antecipo os meus agradecimentos.

Atenciosamente,
_.,.
\,.,-l

.s·
~-·

Câmara dos Deputados I Anexo IV - 6° andar - Gabinete 634 1 CEP 70160-900 - Brasília/ DF
Tels (61) 3215-5634 /3634 - Fax (61) 3215-2634 1 dep.ricardoizar@camara.leg.br
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 3662 1 Jardim Paulista I CEP 01402-001 - São Paulo/SP
Tel (11) 3887-7322 - Fa~ (11) 3887-7258 1 ricardoizar@uol.com.br
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Serviço de Análise de Proposições - SERAP
(Fones:3216-1110/1111/1112 - Fax:3216-1105 - e-mail:secop.sgm@comara .gov.br)

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS
(55ª Legislatura 2015-2019)
Página: 1 de 1

Proposição:

OF. 0327/2018

Autor da Proposição:

RICARDO IZAR E OUTROS

Data de Apresentação:

28/06/2018

Ementa:

Inclusão de membro na Frente Parlamentar Mista pelos Direitos das
Pessoas com Parkinson

Possui Assinaturas Suficientes:
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Totais de Assinaturas:
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PRESIDÊNCIA/ SGM
Ofício nº 327/2018, do Deputado Ricardo lzar - solicita a inclusão do Deputado
Lobbe Neto à Frente Parlamentar Mista pelos Direitos das Pessoas com
Parkinson.
Em 28/06/2018.
Publique-se.

llllll llllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111
Documento: 78709 - 2
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NO DIA 28/06/2018
MENSAGEM
MSC 360/2018 - do Poder Executivo - Submete à apreciação dos Membros do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 20 dezembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União do dia 23 de dezembro
de 2002, que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, no Município de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais. - TVR 257/2018
- Decreto de 20 de dezembro de 2002 - Fundação Educativa e Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, no
município de Pará de Minas - MG.

REQUERIMENTO
REQ 8978/2018 - da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7197, de 2002, do
Senado Federal, que "acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para permitir a aplicação de medidas
sócio-educativas aos infratores que atingirem a maioridade penal" - Requer a prorrogação do prazo da
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7197, de 2002, do Senado Federal, que
"acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências, para permitir a aplicação de medidas socioeducativas aos
infratores que atingirem a maioridade penal", e apensados.
REQ 8979/2018 - da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6670, de 2016, da
Comissão de Legislação Participativa, que "institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA) e dá
outras providencias" - Requer a prorrogação de prazo da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 6670, da Comissão de Legislação Participativa, que "institui a Política Nacional de Redução
de Agrotóxicos (PNARA) e dá outras providencias".

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO
TVR 257/2018 - do Poder Executivo - Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 20 de dezembro de 2002, que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural José Alves
Ferreira de Oliveira para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, no município de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais.
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REQUERIMENTO N.º 8.974, DE 2018
(do Sr. Marcos Rogério)
Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 10475 de 2018
DESPACHO:
Defiro a retirada do Projeto de Lei n. 10.475/2018, nos termos do art. 104, caput, c/c o artigo 114, VII, ambos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se. Arquive-se.

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 104 do Regimento Interno, a
retirada de tramitação do PL 10.475 de 2018, para reformulação do projeto.

Sala das Reuniões, em 26 de junho de 2018.

MARCOS ROGÉRIO
DEPUTADO FEDERAL/DEM/RO
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PROJETO DE LEI Nº 9.419, DE 2017
(Da Sra. Mariana Carvalho)
Obriga a atuação do profissional de psicologia nos hospitais públicos e particulares.
(EM RAZÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE 23 DE MAIO DE 2018, QUE TORNOU SEM EFEITO A DEVOLUÇÃO
DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS SEM A ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
REFERIDA NO ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT, DETERMINO A
APENSAÇÃO DO PL 9.419/2017 AO PL-818/2015. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS
COMISSÕES - ART. 24 II. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA (ART. 151, III, RICD))
PROJETO DE LEI Nº 9.684, DE 2018
(Do Sr. Francisco Floriano)
"Altera a Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1992 que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências, para dispor sobre a concessão do Benefício de Prestação Continuada"
(EM RAZÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE 23 DE MAIO DE 2018, QUE TORNOU SEM EFEITO A DEVOLUÇÃO
DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS SEM A ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
REFERIDA NO ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT, DETERMINO A
APENSAÇÃO DO PL 9.684/2018 AO PL-7.774/2010. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS
COMISSÕES - ART. 24 II. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA (ART. 151, III, RICD))
PROJETO DE LEI Nº 9.889, DE 2018
(Da Sra. Eliziane Gama)
Acrescenta o art. 23-A, à Lei nº 11.343, 23 de agosto de 2006, para dispor sobre as medidas protetivas como
direito dos usuários de drogas
(EM RAZÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE 23 DE MAIO DE 2018, QUE TORNOU SEM EFEITO A DEVOLUÇÃO
DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS SEM A ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
REFERIDA NO ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT, DETERMINO A
APENSAÇÃO DO PL 9.889/2018 AO PL-6.671/2013. PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS
COMISSÕES - ART. 24 II. REGIME DE TRAMITAÇÃO: ORDINÁRIA (ART. 151, III, RICD))
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REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO - RESPOSTAS RECEBIDAS
28/06/2018
RIC 3539/2018 - do Sr. Glauber Braga - Solicita ao Presidente do Banco Central do Brasil informações
acerca do "Edital de Pré-Qualificação Internacional DEMAP nº 20/2018 - Alterado", cujo objeto é a
concorrência internacional destinada ao fornecimento de moedas de circulação comum, diante do
descumprimento da legislação sobre licitação e contratos, em grave violação à soberania nacional e
prejuízos à Casa da Moeda do Brasil.
(Recebimento de resposta conforme Aviso nº 52/2018-BCB, 26 de junho de 2018, do Presidente do Banco
Central do Brasil.
Anexo uma mídia digital CDR ( conteúdo não arquivado/ não copiado nesta Secretaria))

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

7.

PARECERES

Sexta-feira 29 29

30 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECERES
DESPACHO DO PRESIDENTE
PUBLICAÇÃO DE PARECER DE COMISSÃO
Projeto de Lei N.º 6299-A, DE 2002 - CESPECIAL
Projeto de Lei N.º 5338-B, DE 2009 - CIDOSO
Projeto de Lei N.º 5422-A, DE 2013 - CSSF
Projeto de Lei N.º 7483-A, DE 2014 - CCULT
Projeto de Lei N.º 0655-B, DE 2015 - CSSF
Projeto de Lei N.º 1420-B, DE 2015 - CCULT
Projeto de Lei N.º 3169-B, DE 2015 - CSSF
Projeto de Lei N.º 3607-A, DE 2015 - CSSF
Projeto de Lei N.º 4989-B, DE 2016 - CCULT
Projeto de Lei N.º 6597-A, DE 2016 - CCULT
Projeto de Lei N.º 7911-A, DE 2017 - CCULT
Projeto de Lei N.º 8406-A, DE 2017 - CDC
Projeto de Lei N.º 8632-A, DE 2017 - CSSF
Projeto de Lei N.º 8633-B, DE 2017 - CCULT
Projeto de Lei N.º 9006-A, DE 2017 - CSSF
Projeto de Lei N.º 9262-A, DE 2017 - CCULT
Projeto de Lei N.º 9465-A, DE 2018 - CCULT
Projeto de Lei N.º 9811-A, DE 2018 - CCULT

PRESIDÊNCIA/SGM
Em 28/06/2018
Publique-se.

RODRIGO MAIA
Presidente

Junho de 2018
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PROJETO DE LEI N.º 6.299-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

Altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação,
a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação deste e dos de nºs 2495/00, 3125/00,
5852/01, 5884/05, 6189/05, 1567/11, 1779/11, 4166/12, 3200/15, 3649/15, 6042/16 e 8892/17, apensados,
com substitutivo; e, pela rejeição dos de nºs 713/99, 1388/99, 7564/06, 3063/11, 4412/12, 49/15, 371/15,
461/15, 958/15, 1687/15, 2129/15, 4933/16, 5218/16, 5131/16, 7710/17, 8026/17 e 9271/17, apensados
(relator: DEP. LUIZ NISHIMORI).
DESPACHO:
À COMISSÃO ESPECIAL:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS;
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO ESPECIAL
I - RELATÓRIO
A Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3.200, de 2015, do Sr.
Covatti Filho, que "dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de defensivos fitossanitários e de produtos de controle ambiental, seus componentes e afins, e dá
outras providências e institui, na estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Comissão
Técnica Nacional de Fitossanitários - CTNFito e dá outras providências" foi constituída por ato da Presidência da
Câmara dos Deputados, de 08 de abril de 2016.
A Comissão foi instalada em reunião ordinária de 12 de abril de 2016, ocasião em que foi eleita
Presidente a Deputada Tereza Cristina. Na sequência, o Presidente em exercício declarou empossada a
Presidente e passou a condução dos trabalhos à Presidente Tereza Cristina. A Presidente agradeceu aos pares
sua eleição e, nos termos do art. 41, inciso VI, do Regimento Interno, designou para a relatoria do Projeto de
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Lei nº 3.200/2015 o Deputado Luiz Nishimori (PR/PR). Na mesma reunião, portanto, tive a honra de ser
designado relator da matéria.
A reunião ordinária de 26.04.2016 deliberou sobre a eleição dos Vice-Presidentes e a definição
do plano de trabalho. Como resultado, foram eleitos os deputados Valdir Collato (PMDB/SC), 1º VicePresidente; Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE), 2º Vice-Presidente; e Bohn Gass (PT/RS); 3º Vice-Presidente.
Ocorre que, em 23.05.2017, o Projeto de Lei nº 3.200/2015 foi apensado ao Projeto de Lei nº
1.687/2015, em função de deferimento do Requerimento nº 4.437/2016, conforme despacho do seguinte teor:
“Defiro o Requerimento nº 4.437/2016, nos termos dos arts. 142 e 143, II, “a”, do RICD, para determinar a
apensação do Projeto de Lei nº 3.200/2015 ao Projeto de Lei nº 1.687/2015. Por conseguinte, determino a
alteração do nome da Comissão Especial do Projeto de Lei nº 3.200/2015, para passar a se referir ao Projeto de
Lei nº 1.687/2015, que encabeçará o bloco em apreciação, bem como se altere seu regime de tramitação para
prioridade. Publique-se. Oficie-se”.
Em 20.06.2016, todavia, o PL 1.687/2015 foi apensado ao PL nº 6.299/2002, dado o
deferimento do Requerimento nº 4.597/2016, conforme despacho do seguinte teor: “Defiro o Requerimento nº
4.597/2016, nos termos dos arts. 142 e 143, II, “b”, do RICD, para determinar a apensação do Projeto de Lei nº
1.687/2015 ao Projeto de Lei nº 6.299/2002. Por conseguinte, determino a alteração do nome da Comissão
Especial do Projeto de Lei nº 1.687/2015, para passar a se referir ao Projeto de Lei nº 6.299/2002, que
encabeçará o bloco em apreciação. Publique-se. Oficie-se”.
Dessa forma, a Comissão Especial passou a se referir ao Projeto de Lei nº 6.299, de 2002.
O Projeto de Lei nº 6.299, de 2002, originário do Senado Federal e cujo autor foi o Senador
Blairo Maggi, propõe, por meio de alterações na Lei nº 7.802, de 1989, modificar o sistema de registro de
agrotóxicos, seus componentes e afins. Segundo propõe o projeto, apenas seriam registrados os princípios
ativos, reconhecendo-se a similaridade de produtos equivalentes em termos físicos, químicos e toxicológicos.
Restringir-se-ia, ainda, à competência exclusiva da União legislar acerca da destruição de embalagens dos
referidos insumos agrícolas.
A proposição tramitava inicialmente pelas comissões de Defesa do Consumidor, Minorias e
Meio Ambiente, de Seguridade Social e Família, de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural e de Constituição e Justiça e de Cidadania, tendo recebido pareceres pela aprovação, com substitutivo,
nessas comissões. A partir da apensação do conjunto de proposições que tramitavam em Comissão Especial, o
PL nº 6.299, de 2002, deixou a tramitação normal e passou a ser apreciado no âmbito dessa comissão.
Por tratarem de matéria similar, foram apensados inicialmente ao PL nº 6.299, de 2002, os
seguintes projetos de lei:
•

PL nº 2.495, de 2000: de autoria do Deputado Fernando Coruja, propõe a simplificação dos procedimentos
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de registro, no caso de agrotóxico ou afim similar a outro já registrado; propõe também que, quando da
aquisição de produtos fitossanitários pelo Poder Público, seja considerado o respectivo princípio ativo, e
não o nome comercial;
PL nº 3.125, de 2000: de autoria do Deputado Luís Carlos Heinze, encerra propostas semelhantes às da
proposição anteriormente referida, e ainda que o registro de agrotóxicos para uso nas áreas agrícola,
ambiental ou da saúde fique a cargo exclusivo dos respectivos Ministérios, sem a participação obrigatória
dos demais, limitando o poder dos Estados para solicitar testes relativos a um produto registrado;
PL nº 5.852, de 2001: de autoria do Deputado Rubens Bueno, encerra propostas semelhantes às dos dois
projetos de lei anteriormente referidos, mantendo um claro paralelo, para efeito de similaridade, entre os
agrotóxicos e os medicamentos genéricos;
PL nº 5.884, de 2005: de autoria do Deputado Lino Rossi, introduz definições no texto da Lei nº 7.802, de
1989; trata ainda do registro de produtos equivalentes e do registro especial temporário;
PL nº 6.189, de 2005: de autoria da Deputada Kátia Abreu, trata do registro simplificado de agrotóxicos
equivalentes ou genéricos, tornando-o de competência exclusiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Mais recentemente, foram apensados ao PL n º 6.299/2002, as seguintes proposituras:
PL 713/1999, que proíbe o uso de agrotóxicos que tenham como componente o ácido 2, 4 diclorofenoxiacetico (2,4 - D).
PL 1.388/1999, também proíbe o uso de agrotóxicos que tenham como componente o ácido 2, 4 diclorofenoxiacetico (2,4 - D).
PL 7.564/2006, também proíbe o uso de agrotóxicos que tenham como componente o ácido 2, 4 diclorofenoxiacetico (2,4 - D).
PL 1.567/2011, que altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para dispor sobre o agrotóxico genérico.
PL 1.779/2011, que acrescenta art. 3º- A à Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa,
a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins, e dá outras providências”, para dispor sobre o prazo para início da produção e
comercialização de agrotóxico após a emissão do registro.
PL 3.063/2011, que altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para criar novos requisitos para o registro
de agrotóxicos. Dispõe que: i) os agrotóxicos registrados e comercializados no Brasil deverão ser reavaliados
a cada 10 anos, a partir da concessão do registro; ii) exige das prestadoras de serviços na aplicação de
agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou comercializem, que
comprovem capacidade técnica e financeira para o exercício da atividade e para arcar com os prejuízos e
responsabilidades advindos de sua atividade e estejam inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.
PL 4.166/2012, que altera a Lei n°. 7.802, de 11 de julho de 1989, para dispor sobre os defensivos agrícolas
genéricos e dá outras providências.
PL 4.412/2012, para banir produtos que tenham como ingrediente ativo: abamectina, acefato, benomil,
carbofurano, cihexatina, endossulfam, forato, fosmete, heptacloro, lactofem, lindano, metamidofós,
monocrotofós, paraquate, parationa metílica, pentaclorofenol, tiram, triclorfom, e qualquer substância
compreendida no grupo químico dos organoclorados; estabelece prazo para reavaliação de agrotóxicos que
tenham glifosato.
PL 49/2015, que altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre agrotóxicos, fazendo incluir
nos rótulos dos produtos imagens realistas sobre prejuízos à saúde causados pelos pesticidas sobre a saúde
humana.
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PL 371/2015, que altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre agrotóxicos, fazendo incluir
nos rótulos dos produtos imagens realistas sobre prejuízos à saúde causados pelos pesticidas sobre a saúde
humana.
PL 461/2015; que altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre agrotóxicos, fazendo incluir
nos rótulos dos produtos imagens realistas sobre prejuízos à saúde causados pelos pesticidas sobre a saúde
humana.
PL 958/2015, que altera a Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989, para disciplinar o receituário agronômico.
PL 1.687/2015, altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para instituir a Política Nacional de Apoio aos
Agrotóxicos e Afins de Baixa Periculosidade; além de criar a referida política, determina que o Poder Público
estimule o financiamento de pesquisas científicas e tecnológicas para o desenvolvimento de agrotóxicos e
afins de baixa periculosidade, utilizando recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), instituído pela Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007, e do Fundo Nacional de
Meio Ambiente, instituído pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, nos termos do regulamento desta Lei.
PL 2.129/2015, proíbe o registro de agrotóxicos contendo glifosato.
PL 3.200/2015, dispõe sobre a Política Nacional de Defensivos Fitossanitários e de Produtos de Controle
Ambiental, seus Componentes e Afins, bem como sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação,
o controle, a inspeção e a fiscalização de defensivos fitossanitários e de produtos de controle ambiental,
seus componentes e afins, e dá outras providências.
PL 3.649/2015, que acrescenta dispositivos à Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para introduzir conceitos
relativos a produto novo, produto equivalente e avaliação de risco, e estabelecer procedimentos relativos à
avaliação de risco, classificação e registro de produtos.
PL 4.933/2016, que altera a Lei nº 7.802, de 11 de junho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins, e dá outras providências para acelerar o prazo de registro de agrotóxicos, seus
componentes e afins pelo único órgão federal - Ministério da Agricultura.
PL 5.131/2016, que não altera a Lei 7.802/1989, apenas cria a política de incentivo à produção de alimentos
livres de agrotóxicos e funcionais.
PL 5.218/2016, proíbe o registro de agrotóxicos que contenham clotianidina, tiametoxam ou imidacloprido
em sua composição.
PL 6.042/2016, altera a Lei nº 7.802/1989, para atualizar as penalidades aplicáveis aos casos de infração às
disposições legais.
PL 7.710/2017, altera a Lei nº 8.629/1993 para tornar passível de desapropriação a propriedade rural que
utilizar defensivos agrícolas proibidos no Brasil.
PL 8.026/2017, que estabelece periodicidade quadrimestral para a fiscalização do consumo dos agrotóxicos,
obrigando a divulgação dos resultados; também altera o regime tributário dos programas públicos de
análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos.
PL 8.892/2017, altera a Lei nº 7.802/1989, para dispor sobre os critérios para o reconhecimento de limites
máximos de resíduos de agrotóxicos em produtos vegetais in natura.
Ressalta-se que o PL 3.200, de 2015, é o que promove mudanças mais profundas à Lei de

Agrotóxicos, tanto que pretende revogar as Leis nº 7.802, de 1989 e 9.974, de 2000.
Em sua justificação, anota que a atual Lei nº 7.802, de 1989:
i) apresenta-se como defasada ou incompatível com diversos conceitos, fundamentos e
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princípios dos tratados e acordos internacionais ratificados pelo Brasil, tais como o Acordo
sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS)/OMC, internalizado pelo Brasil
pelo Decreto 1.355/1994, em que os membros da OMC têm o direito de aplicar medidas
sanitárias e fitossanitárias para a proteção da vida ou saúde humana, animal ou para preservar
as plantas, desde que tais medidas não se constituam num meio de discriminação arbitrário
entre países de mesmas condições, ou numa restrição encoberta ao comércio internacional;
ii) desconsidera os critérios de classificação toxicológica de defensivos fitossanitários do
Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS),
que foi adotado pela Organização das Nações Unidas, em 2002; e
iii) sua execução e aplicação está esgotada, pois não consegue responder à atual realidade e
expectativas da sociedade.
Dessa forma, propõe repensar e reformular a Lei de Agrotóxicos.
Nesse contexto, a proposta apresenta uma Política de Estado para Defensivos Fitossanitários
e de Produtos de Controle Ambiental, seus Componentes e Afins e nova sistemática para procedimentos de
avaliações e registros à semelhança de países tais como Estados Unidos e Canadá que concentram tal atividade
em um único órgão de governo. A ideia é que a ciência paute a matéria e afaste a subjetividade.
Assim, autoriza-se a instituição de Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários (CTNFito),
integrante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, como instância colegiada
multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, com a finalidade de apresentar pareceres técnicos
conclusivos aos pedidos de avaliação de produtos defensivos fitossanitários, de controle ambiental, seus
produtos técnicos e afins.
Entre as competências da CTNFito, destacam-se:
I – avaliar os pleitos de registro de novos produtos técnicos, dos respectivos produtos
formulados, pré-misturas e afins, além de emitir pareceres técnicos conclusivos nos campos
da agronomia, toxicologia e ecotoxicologia sobre os pedidos de aprovação de registros de
produtos, bem como as medidas de segurança que deverão ser adotadas;
II – avaliar e homologar relatório de avaliação de risco de novo produto ou de novos usos em
ingrediente ativo com monografia já editada no Brasil;
III – estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de atividades com produtos defensivos
fitossanitários e de controle ambiental e afins relacionadas à pesquisa, desenvolvimento,
produção, armazenamento, embalagens, transporte, comercialização, importação,
exportação, receita agronômica, rotulagem, uso, liberação, descarte, recebimento e
destinação final de embalagens;
IV – estabelecer as diretrizes para a avaliação agronômica, avaliação e classificação
toxicológica e ambiental de produtos defensivos fitossanitários e de controle ambiental e
afins;
V – estabelecer as diretrizes para os procedimentos de reavaliação dos ingredientes ativos
relativos aos produtos registrados no Brasil;
VI – efetuar revisão de diretrizes e exigências fundamentadas em fatos ou conhecimentos
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científicos novos, que sejam relevantes quanto à eficácia agronômica, toxicológica e
ecotoxicológica, na forma a ser definida em norma complementar;
VII – manifestar-se sobre os pedidos de cancelamento ou de impugnação de produtos
defensivos fitossanitários e de controle ambiental, seus componentes e afins. A almejada
segurança aos consumidores de alimentos será garantida pela estrutura monolítica da
CTNFito, que será constituída por 23 (vinte e três) membros efetivos e respectivos suplentes,
cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber
científicos, e com destacada atividade profissional nas áreas de química, biologia, produção
agrícola, controle ambiental, saúde humana e toxicologia.
A proposta alerta que, além dos especialistas da sociedade científica, o colegiado da CTNFito
funcionará com especialistas dos seguintes ministérios: a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA); b) Ministério da Saúde (MS); c) Ministério do Meio Ambiente (MMA); d) Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCT); e d) Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Segundo o projeto, o novo sistema colegiado contará com a participação efetiva dos
mencionados Ministérios na CTNFito, que poderão propor diretrizes e exigências sobre os produtos defensivos
fitossanitários e de controle ambiental e afins. Além do mais, a CTNFito será instância que analisará propostas
de edição e alteração de atos normativos das respectivas pastas sobre as matérias tratadas nesta lei e deverá
sugerir ajustes e adequações consideradas cabíveis.
Para a proposta, a CTNFito fixará as diretrizes e exigências apresentadas pelo MS, MMA e
MAPA, que serão, simultaneamente, a gênese e renovação dos trabalhos. Entende, assim, que as competências
ministeriais estão devidamente contempladas.
Acredita, portanto, que CTNFito promete prestar segurança e celeridade aos processos em
tramitação, por meio de uma nova dinâmica para registros, alterações e reavaliações de produtos defensivos
fitossanitários e de controle ambiental e afins, em que os melhores cientistas do País estão a trabalhar
concentrados em um colegiado.
Quanto ao registro de produto defensivo fitossanitário, de controle ambiental e afins, a
proposta inova na busca da eficiência e eficácia ao abordar: a) proibições; b) órgãos e entidades de registro; c)
registros e suas modalidades; d) permissões; e) registro de pessoas físicas e jurídicas.
Entre as inovações, destacam-se:
a) a propositura estabelece uma taxa de avaliação de registro para prestação de serviços de
avaliação de registros pelo órgão registrante;
b) tratamento diferenciado às chamadas Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente
(CSFI), em que associações de agricultores, entidades de pesquisa ou de extensão ou os
titulares de registros poderão requerer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento a avaliação de novos usos em produtos defensivos fitossanitários ou afins já
registrados para controle de outros alvos biológicos em CSFI;
c) aperfeiçoamento de dispositivos relativos às: a) alterações, reavaliações e avaliação de
riscos de produtos fitossanitários e de controle ambiental; b) controle de qualidade; c)
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comercialização, embalagens, rótulos e bulas; d) armazenamento e transporte; e)
responsabilidade civil e administrativa; e f) crimes e penas;
d) a autorização de instituição do Sistema de Informações sobre produto defensivo
fitossanitário, de controle ambiental e afins (SI), no âmbito do Ministério da Agricultura,
Pecuária e do Abastecimento, que terá como objetivos, entre outros: a) disponibilizar
informações sobre andamento dos processos relacionados com produtos fitossanitários e
afins; b) permitir a interação eletrônica com os produtores, manipuladores, importadores e
comerciantes de produtos defensivos, de controle ambiental e afins;
e) além da tipificação penal, estabelece o alcance da responsabilidade (civil e administrativa)
por eventuais danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando da produção,
comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de defensivos
fitossanitários, de controle ambiental e afins, ao profissional, usuário ou prestador de serviços,
ao comerciante, ao registrante e ao formulador.
Com a finalidade de ouvir a opinião de especialistas para melhor embasar o Relator na
elaboração deste Relatório, a Comissão estabeleceu um cronograma de trabalhos, em que foram definidos os
seguintes eixos: 1) caracterização da agricultura brasileira e sua tropicalidade; 2) política nacional de defesa
vegetal; 3) dos tratados e acordos internacionais firmados pelo Brasil afetos à defesa vegetal; 4) controle de
pragas e manejo da resistência; 5) gerenciamento dos riscos químicos ocupacionais; 6) gerenciamento dos
riscos químicos ambientais; 7) gerenciamento de risco alimentar; 8) a importância das inovações para
agricultura brasileira; 9) a importância dos defensivos agrícolas genéricos; 10) culturas com suporte
fitossanitário insuficiente (Minor Crops e outros); 11) comparação entre sistemas de registros de defensivos
fitossanitários; 12) da produção local (desindustrialização) dos defensivos fitossanitários; 13) da falsificação e
do contrabando de defensivos e suas fiscalizações; 14) da prescrição de defensivos fitossanitários e da receita;
15) logística reversa; 16) a propaganda comercial de defensivos fitossanitários; 17) educação e treinamento;
18) outros temas relevantes à matéria.
O referido Plano de Trabalho não se sobrepôs à prerrogativa regimental do Presidente,
prevista no art. 47 do Regimento Interno, de organizar a Ordem do Dia das reuniões ordinárias e extraordinárias
da Comissão.
Dessa forma, foram realizadas diversas reuniões de audiência pública nesta Comissão Especial
para melhor compreensão da matéria, que serão resumidas a seguir.
Com a finalidade de ouvir a opinião de especialistas para melhor embasar o Relator na
elaboração deste Relatório, realizaram-se diversas reuniões de audiência pública nesta Comissão Especial. As
apresentações e os debates com especialistas foram de grande proveito para melhor entendimento do tema e
formulação do Substitutivo que ora submeto à apreciação dos deputados que compõem esta Comissão. Assim,
foram realizadas nove audiências públicas a seguir resumidas.
A Comissão Especial, por meio da audiência pública de 05.05.2016, debateu o tema “A
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caracterização da agricultura brasileira e sua tropicalidade”, e contou com a participação de Daniela Frozi,
Conselheira do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA); e Alysson Paolinelli,
Presidente Executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho - (ABRAMILHO), em atendimento ao
Requerimento nº 4/2016, do Deputado Luiz Nishimori (PR/PR).
O tema “A caracterização da agricultura brasileira e sua tropicalidade” continuou a ser
debatido na audiência pública de 31.05.2016, pelos seguintes convidados: Décio Luiz Gazzoni, Pesquisador da
Embrapa Soja, representando o Presidente, Maurício Antônio Lopes; Marcelo Firpo de Souza Porto,
representante da Articulação Nacional de Agroecologia, em atendimento aos requerimentos nºs 2/16, dos
Deputados João Daniel (PT/SE), Bohn Gass (PT/RS) e Padre João (PT/MG); e 4/16, do Deputado Luiz Nishimori
(PR/PR).
A Comissão Especial debateu o tema “Política Nacional de Defesa Agropecuária” em duas
audiências públicas em função de sua importância, em acolhimento aos requerimentos nºs 4/16 e 5/16, ambos
do Deputado Luiz Nishimori (PR/PR), e 32/16, da Deputada Tereza Cristina (PSB/MS):
i) audiência de 14.06.2016, com participação dos seguintes convidados: Luís Eduardo Pacifici
Rangel, Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Regina Sugayama, Diretora da Agropec Consultoria; Inácio Kroetz e Adriano
Riesemberg, representantes do Forum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária FONESA;
ii) audiência de 05.07.2016, com participação dos seguintes convidados: Rogério Dias,
Coordenador de Agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA; Reginaldo Minaré, Consultor da Área de Tecnologia, representando a Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA; José Tadeu da Silva, Presidente do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia - CONFEA; e Cláudio Pereira Calheiros, Assessor do CONFEA.
Em 02.08.2016, o tema “Tratados e acordos internacionais, acerca da defesa vegetal,
firmados pelo Brasil” foi debatido pela Comissão Especial com participação dos seguintes convidados, em
atendimento ao requerimento nº 6/16, do Deputado Luiz Nishimori (PR/PR): Mariana Siqueira Marton,
Secretária da Divisão de Agricultura e Produtos de Base do Ministério das Relações Exteriores; Odilson Silva Secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento SRI/MAPA.
O tema “Gerenciamento de Risco Alimentar” foi objeto de discussão na audiência pública de
23.11.2016, em acolhimento ao requerimento nº 10/16, do Deputado Luiz Nishimori (PR/PR), que contou com
a participação dos seguintes convidados: Representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Fabio Florencia Fernandes – DIPOV; Rosana Ribeiro de Vasconcelos – DIPOV; Ângelo de Queiroz
Maurício – CGAL; Wilkson Rezende – CGIE; Alexandre Bastos - CGIE); Bruno Gonçalves Araújo Rios, Gerente da
Gerência de Pós-Registro da Gerência Geral de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
e a Professora Eloísa Dutra Caldas, Coordenadora do Laboratório de Toxicologia do Curso de Farmácia da UnB.
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A Comissão Especial discutiu também o tema “Avaliação de Risco Químico Ocupacional” na
data de 07.12.2016, em atendimento ao requerimento nº 8/16, do Deputado Luiz Nishimori (PR/PR), com a
participação dos seguintes convidados: Caio Augusto de Almeida, Gerente de Avaliação de Segurança
Toxicológica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; Luiz Cláudio Meirelles, Pesquisador da
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ; e Lília Ribeiro Guerra, Médica, Coordenadora Clínica do Centro de Controle
de Intoxicações do Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense - HUAP/UFF.
Em 08.03.2017, a Comissão Especial debateu o tema “Disponibilidade e utilização de
produtos fitossanitários no contexto das pequenas culturas, comumente chamadas minor crops”, em
atendimento aos requerimentos nºs 44/16 e 46/17, dos Deputados Luiz Nishimori (PR/PR) e Tereza Cristina
(PSB/PE), respectivamente, que contou com a participação dos seguintes convidados: Daniel Kunkel, Ph.D,
Diretor Associado do Projeto IR-4, focado em soluções para o manejo de pragas em pequenas culturas ('minor
crops'), vinculado à Universidade Estadual de New Jersey/EUA: Marcos Alvarez, Diretor do Departamento de
Agricultura e Agro Alimentos do Canadá (AAFC), representando o Sr. Manjeet Sethi; Alan Norden, Diretor
Executivo de Registro e Avaliações da Autoridade de Pesticidas e Medicamentos Veterinários da Austrália.
Já o tema “Gerenciamento dos riscos ambientais” foi apreciado por ocasião da realização da
audiência pública de 05.04.2017, em acolhimento ao Requerimento 9/2016, do Deputado Luiz Nishimori
(PR/PR), com a participação dos seguintes convidados: Rafaela Maciel Rebelo, Coordenadora de Controle
Ambiental de Substâncias e Produtos Perigosos do Ibama; Prof. Dr. Alberto José Centeno, aposentado da
Universidade Federal de Goiás – UFG; Fernando Storniolo Adegas, Pesquisador da Embrapa Soja.
Realizou-se, ainda, Seminário sobre o PL 6.299/2002 e seus apensos, em 12.08.2016, auditório
do Sindicato dos Engenheiros - Rua Genebra, 25 - Centro - São Paulo. Foram palestrantes: Ana Paula Bortoletto,
Pesquisadora do IDEC; Dr. Marcelo Novaes, Defensor Público Estadual – SP; Paloa Carosella, Chef de cozinha;
Daniel Machado Gaio, Secretário Nacional de Meio Ambiente da CUT; Leonardo Melgarejo, representando a
Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR
Compete a esta Comissão Especial, nos termos do art. 34, do art. 53, inciso IV, e do art. 54,
inciso III, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, pronunciar-se quanto à constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa, compatibilidade orçamentária e mérito da proposição.
No que toca à constitucionalidade formal, foram observados os ditames constitucionais
relativos à competência legislativa da União (CF, art. 22), sendo atribuição do Congresso Nacional dispor sobre
a matéria, com posterior sanção do Presidente da República (CF, art. 48), mediante iniciativa legislativa
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concorrente (CF, art. 61, caput). Não há, de outra parte, qualquer violação a princípios ou normas de ordem
material na Constituição de 1988. Nada temos a opor quanto à juridicidade da proposição e, quanto à técnica
legislativa, entendemos estarem atendidos os preceitos estatuídos na Lei Complementar nº 95, de 24 de
fevereiro de 1998.
O inciso IV do art. 53 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) atribui à
Comissão Especial a competência para apreciar a admissibilidade das proposições a ela distribuídas quanto à
compatibilidade orçamentária-financeira, nos termos do art. 32, inciso X, alínea “h” do RICD.
O exame de adequação orçamentária e financeira compreende a análise da compatibilidade
das proposições às normas que regem essa matéria, em especial à Constituição Federal, à Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017)
Cumpre destacar que, com a promulgação de Emenda Constitucional nº 95/2016, que alterou
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), institui-se um Novo Regime Fiscal, cujas regras para
elevação de despesas ou redução de receitas devem ser observadas. Nesse contexto, merece destaque o art.
113 do ADCT, que prescreve:
“Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de
receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e
financeiro.”
O art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por sua vez, traz as seguintes exigências:
“Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de
lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser
instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos
recursos para seu custeio.”
A Lei nº 13.473, de 2017, também estabelece requisitos para a tramitação de proposições que
tenham implicações orçamentárias e financeiras:
“Art. 112. As proposições legislativas e respectivas emendas, conforme art. 59 da
Constituição Federal, que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição
de receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas de
estimativas desses efeitos no exercício em que entrarem em vigor e nos dois
subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente
compensação, para efeito de adequação orçamentária e financeira e compatibilidade
com as disposições constitucionais e legais que regem a matéria.”
O Projeto de Lei nº 6.299, de 2002, e os projetos apensados tratam de diversas alterações na
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orçamentária e financeira, cumpre avaliar se tais proposições trazem inovações que possam resultar em
impactos às finanças públicas federais.
De maneira geral, verifica-se que, tanto o PL 6.299/2002 quanto os demais projetos apensados
dedicam-se a questões normativas que não interferem nas receitas ou despesas públicas.
Cabe uma ressalva apenas a alguns dispositivos do PL 3.200/2015 (apensado) que tratam da
criação e funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários-CTNFito, especialmente no tocante
às despesas com pessoal. De acordo com o art. 169 da Constituição Federal, a criação de cargos, empregos e
funções no âmbito da Administração Pública Federal depende de prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim como de autorização
específica na lei de diretrizes orçamentárias. Cumpre lembrar, ainda, que projetos de lei que impliquem
modificação da estrutura de remuneração dos servidores da administração direta e autárquica são de iniciativa
privativa do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal.
O PL 3.200/2015 cria também a Taxa de Avaliação e de Registro dos produtos defensivos
fitossanitários e de controle ambiental, seus produtos técnicos e afins, e vincula o produto da arrecadação ao
órgão registrante com a finalidade do cumprimento da presente legislação. Sobre a criação de receitas e
vinculação a órgãos ou fundos, o art. 114 da Lei 13.473, de 2017, dispõe que a proposição deve estar
acompanhada da estimativa do impacto na arrecadação, devidamente justificada. Além disso, a vinculação
deverá conter cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos.
Considerando os aspectos analisados, propomos Substitutivo que corrige eventuais
inadequações orçamentárias e financeiras observadas.
Quanto ao mérito, cabe a esta Comissão Especial proceder à apreciação, na forma regimental,
do Projeto de Lei 6.299, de 2002, e seus 28 apensados.
Em sua quase totalidade, esses projetos propõem-se a alterar a Lei nº 7.802, de 11 de julho
de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte,
o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins.
É inegável que a Lei nº 7.802, de 1989, trouxe uma grande contribuição ao País à época de sua
elaboração, no sentido de assegurar-se a qualidade, a eficiência e a segurança dos produtos utilizados na defesa
sanitária vegetal, sob a ótica da saúde, do meio ambiente e da agricultura.
Passadas quase três décadas, o sistema de registro e de uso de pesticidas está esgotado. A Lei
7.802/1989 se tornou obsoleta, conforme fatos inquestionáveis que serão explicitados abaixo: (i) uma série de
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acordos e tratados internacionais científicos que foram celebrados em data posterior a edição da Lei
7.802/1989. Comandos e princípios da Lei 7.802/1989 estão defasados cientificamente, criando enormes
distorções, causando prejuízos e insegurança; (ii) os procedimentos de análise registro e de reanálise dos
pesticidas têm-se revelado onerosos e demorados, em razão da burocracia e falta de investimentos em pesquisa
científica e estrutura para atender os agentes envolvidos na cadeia produtiva (iii) aspectos inerentes à
agricultura tropical especialmente quanto a atuação de patógenos e sua biologia são desconsiderados. Os
órgãos federais da agricultura, da saúde e do meio ambiente não conseguem responder adequadamente aos
desafios biológicos e químicos, diante dos processos de resistência aos pesticidas.
Ao longo dos debates da Comissão Especial foi possível detectar inúmeros problemas que
dificultam a disponibilidade de pesticidas seguros aos agricultores para o manejo ou controle de pragas e
doenças, conforme verificado a seguir, sem querer esgotar todas as situações.
Primeiro, a atual legislação não considera as características e dificuldades de produzir na
região tropical. Na audiência pública, de 05.05.2016, que debateu o tema “A caracterização da agricultura
brasileira e sua tropicalidade”, o convidado Sr. Alyson Paolinelli explicou que para legislar sobre produção
agrícola devem-se observar as diferenças de condições de clima entre o sistema temperado e o tropical:
Aqui surge, indiscutivelmente, a primeira definição para quem quer legislar sobre
procedimentos agrícolas ou pecuários ou florestais. As condições de clima entre o sistema
temperado e o tropical são bem diferentes. O sistema temperado se caracteriza por definições
claras de suas estações durante o ano. Quando é inverno, é inverno mesmo: vem o frio e, com
ele, a neve, que cobre o solo. Ali há um fenômeno que é inexorável: a paralisação dos
fenômenos biológicos em toda a região temperada do globo. Há uma dormência do solo. É um
descanso, uma longa noite, que varia, dependendo da região, de 8, 4 a 3 meses. Mas há! E
além de essa dormência fazer o efeito sanitário dessas áreas — morrem as pragas, morrem as
doenças —, o produtor tem que aprender a produzir num espaço menor. De 4 a 6 meses, 8
meses no máximo, ele tem que tirar todo o alimento de que necessita, precisando para isso
buscar mais intensamente a tecnologia, a produtividade e, principalmente, a organização do
sistema produtivo, de forma a armazenar, a transportar, a classificar e também a
comercializar esses produtos. (nota taquigráfica, p. 3/4).
(...)
Os países tropicais não. Eles começaram a esbarrar no próprio clima. Aqui não há a
iarovização; não há o gelo; não há a paralisação de fenômenos biológicos, a não ser em
algumas áreas. Eu cito o Cerrado, onde, pela seca e pela baixa umidade relativa, alguns
fenômenos se repetem, mas não totalmente quanto a iarovização ou o gelo. Aqui não morrem
as doenças e não morrem as pragas. Elas se transpõem de uma safra a outra sem nenhuma
dificuldade, inclusive na adaptação de plantas hospedeiras que vegetam de forma permanente
durante os 12 meses do ano. Essa é uma diferença, Srs. Deputados, que eu acho fundamental
quando se legisla no Brasil. (nota taquigráfica, p.5)
Sobre o mesmo tema, o Sr. Décio Luiz Gazzoni, representante da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária — EMBRAPA, na audiência pública de 31.05.2017, apresentou as vantagens, os ônus e
os bônus dos países tropicais, uma vez que o Brasil está claramente inserido numa região tropical e subtropical:
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(...) Ambientes tropicais permitem uma diversidade de cultivo muito maior. A diversidade de
solos também é maior, pela própria geologia, pela própria gênese.
No caso do Brasil, pela extensão territorial, nós temos maior diversidade de solo e de clima. Se
juntarmos as duas coisas, isso nos permite uma administração de riscos do agronegócio muito
melhor. E permite a intensificação da agricultura, que é uma tendência clara nas regiões
tropicais. Isso é muito bem observado a partir da zona de transição da área temperada, que
passa justamente pelo meu Estado, o Paraná. A partir do norte do Paraná, segue para São
Paulo, todo o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, em
direção ao Maranhão, ao Piauí, etc. E isso nos permite duas, três safras por ano,
eventualmente, num período de uma braquiária para manter o peso do gado e fazer o estoque
em pé. Essas são algumas das grandes vantagens de termos uma agricultura tropical.
Mas temos também o ônus de estarmos num país tropical. Nem tudo é vantagem. Se por um
lado temos maior diversidade de cultivo e de clima, por outro lado, quando saímos dessa
condição de um clima frio ou temperado para um clima tropical, observa-se, em primeiro lugar,
que é um clima muito mais favorável para o surgimento de pragas.
Não é preciso ser agrônomo ou biólogo para entender que o inóculo passante de um ano para
outro é muito mais fácil numa condição tropical do que numa condição em que a neve atinge
30, 40, 50 cm de profundidade e a temperatura chega a 30, 40 graus negativos. Então, a
construção da população de pragas se dá durante o período de safra. E aqui, não, Deputado
Valdir Colatto, plantamos e as pragas já estão lá quando a plantinha emerge.
Em segundo lugar, há a diversidade de hospedeiros. Os climas frios são mais pobres em termos
de biodiversidade. Aqui nós temos muito mais hospedeiros, e as pragas, obviamente, como
qualquer organismo vivo, ao longo do tempo se adaptam. Isso cria o ponto 3, que é a famosa
ponte verde. Ao longo do ano, há sempre um repositório de organismos que, do ponto de vista
da agricultura, são pragas e a qualquer momento se movem desses hospedeiros, que podem
ser nativos ou não, para os cultivos. Há também um intemperismo acentuado que afeta
principalmente as condições de solo, especialmente, a matéria orgânica, que exige sistemas
de produção adequados para que tenhamos melhor condição de solo. (p. 21/22)
Segundo, a avalição dos pesticidas e afins está desatualizada em relação ao cenário
internacional, pois usa parâmetros em desacordo com as recomendações de tratados e acordo internacionais
assinados pelo País, que são posteriores a atual Lei 7.802/1989: o Acordo sobre a Aplicação de Medidas
Sanitárias e Fitossanitárias (SPS); o Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Substâncias
Químicas (GHS); e o Codex Alimentarius; etc;
O Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias-SPS tem como objetivo garantir que as
medidas sanitárias e fitossanitárias, elaborados por países-membros da OMC, não se transformem em
obstáculos desnecessários ao comércio.
O Codex Alimentarius é um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), criado em 1963, com o objetivo de
estabelecer normas internacionais na área de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre Boas
Práticas e de Avaliação de Segurança e Eficácia.
A esse respeito a convidada Srª Daniela Frozi, Conselheira do Conselho Nacional de Segurança
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Alimentar e Nutricional (CONSEA), lembrou que o Brasil assinou compromissos internacionais com diversos
países, como o Global Harmonization System — GHS, a Convenção de Basileia, a Convenção de Roterdã e a
Convenção de Estocolmo, bem como outros acordos internacionais sobre a questão dos fitossanitários e dos
agrotóxicos, separadamente.
Alertou sobre o teor dos tratados e a importância do acesso à informação para evitar riscos
indesejáveis:
Eu gostaria de lembrar que esses tratados definem os perigos dos produtos químicos e criam
processos de classificação e de comparação, usando os dados disponíveis sobre esses
produtos. Todos os critérios de perigo estão bem definidos. A comunicação da informação do
perigo nos rótulos é justamente a minha defesa. Nesses tratados todos que eu citei há fichas
com informação sobre a segurança desses produtos. O poder da informação como elemento
para evitar riscos não desejáveis realmente tem significado para as sociedades mundial e
brasileira. (nota taquigráfica, p.18)
A audiência pública de 14.06.2016, que debateu o tema “Política Nacional de Defesa
Agropecuária”, o Sr. Luís Eduardo Pacifici Rangel, Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, asseverou a inadequação da atual Lei de Pesticidas com as normas
internacionais internalizados pelos Brasil:
Mesmo com a Lei nº 7.802, de 1989, a Lei dos Agrotóxicos, nós não internalizamos o conceito
de análise de risco em 1989, um conceito que já foi internalizado pelo Brasil em outros
diplomas legais. Por falta de interpretação, de um processo de hermenêutica da própria
legislação, acabamos não o utilizando e nos prejudicando com isso. Deixamos os Estados
Unidos, a própria Europa, que é superconservadora, a Austrália, o Japão em vantagem
competitiva no combate a pragas. E considerem que o Brasil tem uma agricultura totalmente
diferente. Não há neve aqui. Então, precisamos de uma agricultura que tenha até mais
velocidade de reação no que diz respeito a essas questões. (nota taquigráfica, p. 16).
Em relação a importância do Codex Alimentarius, a Srª Eloisa Dutra Caldas, Coordenadora do
Laboratório de Toxicologia do Curso de Farmácia da UnB, por ocasião da audiência pública de 23.11.2016, que
debateu sobre o gerenciamento de risco alimentar, esclareceu:
No sistema Codex, existe o avaliador de risco, que faz recomendação ao gestor, que é o
comitê do Codex, para tomar a decisão. A decisão que o comitê do Codex tem que tomar é
sobre os limites máximos de resíduos que estão estabelecidos no âmbito internacional, com
dois objetivos: para facilitar o comércio internacional, a fim de não criar barreiras não
alfandegárias, e também para garantir o uso seguro dos pesticidas. Então, são a saúde e o
comércio internacional que têm que ser vistos ao mesmo tempo pelo Codex. O avaliador de
risco faz a avaliação de risco e recomenda limite máximo de resíduo, cabendo ao Codex aceitar
ou não a recomendação do avaliador. Esse é o caminho. Na realidade, o meu sonho de
consumo é que o Brasil um dia possa ter uma agência de avaliação de risco. Na verdade,
poderia englobar várias substâncias, e não só o pesticida. O Chile conseguiu fazer isso alguns
anos atrás.
Um conceito que eu acho que tem que ficar claro, e a grande maioria da população acaba
não recebendo a informação correta, é que o Limite Máximo de Resíduo é, por definição, em
qualquer lugar do mundo — no Brasil e em outros países —, a quantidade máxima de
resíduos de agrotóxico legalmente aceita no alimento em decorrência da aplicação do
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produto no campo. Então, o limite máximo de resíduo é um parâmetro agronômico. Ele
reflete a boa aplicação do pesticida no campo. Se o agricultor, se o aplicar utilizar o produto
no campo de maneira adequada, de acordo com o que é estabelecido — imagino que talvez
alguns dos senhores sejam agricultores; soube que a senhora mesma é agricultora —, se o
limite máximo de resíduo foi bem estabelecido no Brasil, por exemplo, pela ANVISA, a
quantidade que fica no alimento não deve ultrapassar o limite estabelecido pela ANVISA.
Muitas pessoas confundem, acham que o limite máximo de resíduo é um parâmetro de
segurança. Absolutamente, não é! Eu acho que esta mensagem tem que ficar bem clara:
esse é um parâmetro do uso de boas práticas agrícolas no campo, como avalia essa
aplicação (notas taquigráficas, p. 5/6).
Terceiro, enquanto o mundo atualizou seus procedimentos de avaliação com os tratados e
acordos internacionais, incorporando critérios tais como GHS e avaliação de risco, o Brasil ainda realiza suas
análises em função do perigo.
Por ocasião da audiência pública de 12.07.2017, que debateu sobre a Avaliação de Risco
Químico Ocupacional, o Sr. Caio Augusto de Almeida - Gerente de Avaliação de Segurança Toxicológica da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, esclareceu os cenários atual (análise de perigo) e futuro,
bem como comparou o sistema de avaliação dos Estados Unidos e da União Europeia:
Qual é o cenário atual da ANVISA? O que nós fazemos hoje? Seguimos as seguintes etapas:
identificação do perigo, a partir da análise desses estudos; análise dose-resposta; avaliação
da exposição, apenas no cenário do risco dietético crônico; e caracterização e comunicação do
risco, referente à rotulagem, à comunicação desse perigo em rótulo e bula.
Qual é o cenário futuro? A ANVISA está, no momento, discutindo algumas Resoluções de
Diretoria Colegiada — RDCs para atualizar aquela portaria do Ministério da Saúde [Portaria
nº 3, de 16 de janeiro de 1992, da antiga Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, do
Ministério da Saúde], trazendo algumas propostas de inovação para esse cenário de avaliação
de agrotóxicos. (p.5)
A nossa primeira etapa continua sendo a identificação do perigo. Para a etapa de análise doseresposta, estamos trazendo algumas atualizações dos critérios de classificação e tentando
incorporar o GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem
de Produtos Químicos. Quanto à etapa de avaliação da exposição, nós já fazemos a avaliação
do risco dietético crônico no processo de registro e estamos buscando trazer a avaliação do
risco dietético agudo no processo de registro e a avaliação da exposição ocupacional. Isso
ainda está em discussão na área técnica da ANVISA. (p.5/6, nota taquicráfica)
No contexto da caracterização do risco, estamos buscando uma melhoria na comunicação do
risco, com a adoção dos critérios de comunicação do GHS. Faremos a aplicação da avaliação
de risco no Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos — PARA, cujo
relatório mais novo saiu recentemente, já trazendo o início de uma proposta de procedimentos
para a avaliação de risco no programa de monitoramento. Nós pretendemos melhorar a
avaliação do risco dietético agudo e crônico no processo de monitoramento e de pós-registro
e, com isso, melhorar também a nossa comunicação de risco.
Quanto ao cenário internacional, o que acontece nos Estados Unidos e no resto do mundo? A
agência responsável pela avaliação de agrotóxicos nos Estados Unidos é a Agência de Proteção
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Ambiental dos Estados Unidos — USEPA. A USEPA vale-se de um processo de quatro fases de
avaliação do risco: identificação do risco; avaliação de dose-resposta; avaliação de
exposição; e caracterização do risco. Isso não difere: exceto uma ou outra peculiaridade, é
a mesma coisa em todos os lugares.
Qual é a peculiaridade? Nos Estados Unidos, não existem critérios proibitivos de registro em
função da identificação do perigo. A avaliação do risco é parte do processo decisório de gestão
do risco, conduzida ao longo do processo de registro de um novo produto, na solicitação de
novos usos ou nos casos de revisão de registro.
No caso da Europa, existe a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos — EFSA. É
ela que inclui o ingrediente ativo de agrotóxicos numa lista de substâncias aprovadas após a
avaliação do país relator. O país relator normalmente é aquele no qual há a primeira
solicitação do registro. Essa aprovação tem validade de 10 anos, e os Estados-membros da
Comunidade Europeia registram os produtos formulados à base daquele ingrediente ativo
mediante solicitação.
Com relação à avaliação de risco, assim como no Brasil, a legislação europeia é clara quanto
à adoção de critérios proibitivos de registro. A única diferença é que a EFSA tem uma etapa
de avaliação de exposição negligenciável, exceto nos casos em que o produto é considerado
mutagênico. A diferença entre o que acontece lá fora e o que acontece aqui é basicamente
essa. (6/7)
Além do mais, conceituou o processo de análise de risco da seguinte forma:
Normalmente, há cinco etapas no processo de caracterização de risco: formulação do
problema; quem se quer proteger; quais são os desfechos toxicológicos, quais hedge points
são relevantes para serem avaliados. No segundo momento, identificação do perigo, quais são
os problemas para a saúde que podem ser causados por esse produto, uma avaliação
dose/resposta, que acontece concomitantemente com a avaliação da exposição. Por final, a
caracterização do risco: quais são os riscos para as populações expostas. (p.9)
O importante aqui é dizer que o risco tem dois componentes. Vamos discutir esse risco. Para
dizer o que é risco é preciso analisar esses dois componentes que fazem parte dele e diferenciar
perigo de risco. Perigo é a propriedade intrínseca de um produto, ele descreve o potencial para
causar dano, é um aspecto do risco.
O importante aqui é dizer que o risco tem dois componentes. Vamos discutir esse risco. Para
dizer o que é risco é preciso analisar esses dois componentes que fazem parte dele e diferenciar
perigo de risco. Perigo é a propriedade intrínseca de um produto, ele descreve o potencial para
causar dano, é um aspecto do risco. (p.9)
Outro aspecto do risco é a exposição, é a quantidade do produto com a qual o indivíduo entra
em contato, considerando taxa de absorção, via de exposição, etc. Pode-se dizer que risco é o
perigo em virtude da exposição a esse produto. De maneira geral, todos os compostos tóxicos
podem ser manipulados com segurança, desde que os níveis de exposição sejam mantidos
suficientemente baixos. Ou seja, se não há exposição, não há risco; se há exposição, mas não
há absorção, não há efeitos; se há baixa exposição, há baixa absorção, os efeitos podem ser
minimizados. É a máxima da toxicologia 101 na frase de Paracelso “...todas as substâncias são
venenos, não existe nenhuma que não seja veneno. A dose certa diferencia um remédio de um
veneno”. Mais do que isso, não é só a dose, a taxa de exposição também influencia o efeito.
Ou seja, o risco é a probabilidade de uma substância química promover um efeito nocivo em
condições definidas de exposição. Risco: perigo versus exposição. Sem perigo, sem estressor,
não há risco; sem exposição ao agente não há risco. (nota taquigráfica, p.10)
Por fim esclarece sobre a necessidade de conhecer o chamado liminar toxicológico para
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determinar se o risco ou não aceitável:
O que é esse limiar toxicológico? É a dose da qual, abaixo dessa substância, abaixo da
concentração dessa dose, não se esperam efeitos adversos, embora algumas substâncias
tenham uma curva de dose/resposta sem limiar. Nesses casos em que não existe o limiar
toxicológico, não se consegue fazer a avaliação de uma dose de referência toxicológica.
Portanto, quando há um efeito determinístico, consegue-se um limiar de dose, consegue-se
estipular uma dose segura. (...)
Sem a possibilidade de se determinar o limiar toxicológico, não é possível estimar uma
exposição segura. Quando se consegue o limiar toxicológico, consegue-se calcular a dose de
efeito sem efeito adverso observável e uma exposição segura.
Aqui são questões de avaliação da exposição, questões um pouco mais técnicas. O importante
é deixar claro, de uma maneira geral, que, se a exposição for menor do que a dose de
segurança, o risco pode ser considerado aceitável. Se a exposição for maior do que a dose
de segurança, existe risco. Eu acho que isso precisa ficar bastante claro (nota taquigráfica,
p.11).
Na mesma audiência pública de 12.07.2017, a Sr. Lília Ribeiro Guerra - Médica, Coordenadora
Clínica do Centro de Controle de Intoxicações do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal
Fluminense — HUAP/UFF, mestre em Medicina Clínica e doutora em Ciências e Biotecnologia, na área de
avaliação de risco toxicológico por métodos in silico, que é o computacional, de carcinogenicidade e
mutagenicidade, defendeu a análise de risco e o gerenciamento do risco como forma de garantir a segurança
de um produto para a saúde humana: “Como garantir a segurança de um produto para a saúde humana? De
um modo geral — e não só para o trabalhador —, nós vamos garantir, conforme disse o Dr. Caio, através da
avaliação de risco toxicológico e gerenciamento do risco”. (notas taquigráficas, p. 23)
E comentou:
E o que isso significa? Que o ser humano, queira ou não, tanto em nível ocupacional quanto
em seu dia a dia, está exposto a determinado produto químico.
Esse é o nosso “Papa” da toxicologia, já citado. Não existe nada que não seja tóxico. O que
diferencia um remédio de um veneno é simplesmente a dose. Cito como exemplo a própria
água, que pode ser tóxica. Caso você tome muita água e tenha uma insuficiência cardíaca ou
renal, você vai morrer intoxicado. Um medicamento que todo mundo usa em casa, que é o
Paracetamol, o Tylenol, caso seja usado em dose maior do que 140 mg por quilo, ele pode
fazer uma hepatite fulminante. Nós já vimos vários casos de óbito, principalmente na época
da dengue, crianças morrendo com hepatite fulminante em razão do uso de Tylenol ou
Paracetamol.
Então, a mesma substância que pode ser medicamento pode matar uma pessoa, bastando
uma dose pouco acima da dose terapêutica.
Então, o que é intoxicação? É a manifestação clínica ou laboratorial de efeitos adversos, que
se traduzem num estado patológico ocasionado pela interação de um agente toxicante com o
organismo. O que significa isso? Se a substância estiver aqui e eu ali, eu vou ficar intoxicada?
Não, é preciso haver uma interação. A substância tem que entrar no meu organismo, ela tem
que ter uma dose interna e efetiva, tem que chegar ao órgão em que ela vai agir e ter efeito.
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Portanto, o fato de haver um produto tóxico não significa que ele vai causar efeitos adversos
em meu organismo, a não ser, claro, que ele entre em meu organismo. No caso de um
irritante, é preciso que ele entre em contado com minha pele e faça uma reação. Isso é a
definição de intoxicação. (nota taquigráfica, p. 20)
E por ocasião dos debates, ressaltou estudos sobre câncer ocupacional do Canadá, da
Inglaterra e outro da União Europeia, informando que a causa principal de câncer entre os trabalhadores rurais
é a exposição ao diesel, à radiação solar e a particulados:
A causa principal de câncer entre os trabalhadores rurais é a exposição ao diesel, à radiação
solar e a particulados. Nenhum dos três coloca o agrotóxico como principal causa de câncer
nos fazendeiros.
Particulados são poeiras, sílica, feno. Não me lembro mais, mas não era pesticida. Se o senhor
quiser, eu posso mandar esse trabalho para o senhor por e-mail. (nota taquigráfica, p.44)
Quarto, o sistema de registro de pesticidas é extremamente burocrático, em que se perpetuou
longas filas nos órgãos federais de análise. A ineficiência dos órgãos de análise pode ser resumida da seguinte
forma: média de 6 anos para registrar produto genérico e 8 anos para produto novo, em que o prazo de avalição
de 120 dias, estabelecido no Decreto 4.074/2002, nunca é cumprido.
O elevado tempo e morosidade dos processos de registro de novas moléculas acabam por
prejudicar todo o setor agropecuário nacional, a defesa fitossanitária nacional não consegue incorporar
inovações tecnológicas, forcando o uso de moléculas antigas pelos agricultores, dos quais as pragas ou doenças
apresentam resistência, acabando por elevar quantidade de aplicações ou dosagens dos pesticidas.
Nesse sentido, a Srª Regina Sugayama, Diretora da Agropec Consultoria, por ocasião da
audiência pública de 14.06.2016, que debateu o tema “Política Nacional de Defesa Agropecuária”, destacou a
demora para se obter o registro de um produto e seu certificado para comercialização nos Estados:
Pode demorar 4 anos, 5 anos ou 6 anos para se fazer o registro. Desde a entrada do pedido
de registro e a saída do certificado, pode-se demorar 8 anos. Quantos anos se levam para
fazer a pesquisa? E, depois do registro, quanto tempo demora a sair o cadastro? Estimandose por baixo, demora 10 anos. A praga não está lá quietinha, esperando sair o cadastro no
Paraná, para só então começar a dar problema. A praga não pode esperar. (notas
taquigráficas, p.7).
Destacou para outro ponto crucial, que é a resistência dos patógenos aos agrotóxicos e a
necessidade de obter novas moléculas, nos seguintes termos:
Para piorar mais ainda a situação, dessas pragas que o Ministério considera prioritárias, as
que estão destacadas com um ponto de exclamação são aquelas que já apresentam algum
indício de resistência aos agrotóxicos disponíveis.
Então, além de dar mais velocidade, temos que priorizar moléculas novas, porque registrar
10 vezes a mesma molécula não vai resolver o problema: é preciso fazer rotação de
moléculas, de modos de ação, para fazer o manejo da resistência de maneira adequada.
Quando entra uma praga, além das perdas diretas, podemos ter também a perda de
tecnologias. A indústria demora 4 anos, 8 anos, 10 anos fazendo uma pesquisa para registro
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e aplicação no campo, e o produtor, na falta de tecnologias, faz manejo indevido, criando
resistência. Aí, ficamos sem saída. (notas taquigráficas, p.8)
Nesse contexto, lembrou que hoje o Brasil é visto lá fora como um cemitério de tecnologias:
“Recentemente, ouvi uma palestra do pesquisador americano Dennehy, da Bayer. Ele disse que as indústrias
hoje enxergam o Brasil como um cemitério de tecnologias (...)”. (p.8)
Quinto, burocracia excessiva para o quê poderia ser resolvido com simples comunicação aos
órgãos federais, certos atos tais como pesquisa e exportação de pesticidas, alterações cadastrais devem ser
simplificados.
Sexto, falhas no sistema de defesa agrícola brasileiro em função de poucos investimentos.
Problemas fitossanitários sérios que afetam a produção agrícola (helicoverpa, bicudo, mosca branca, ferrugem
da soja e outros) não recebem a devida prioridade dos órgãos de saúde e meio ambiente. Diante de pragas e
doenças de alto impacto como a lagarta helicoverpa, o bicudo, a mosca branca, ou de doenças como a da
ferrugem asiática econômico da soja, não foram tomadas medidas de emergência por tais órgãos.
Segundo o Sr. Luís Eduardo Pacifici Rangel, Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (audiência de 14.06.2016), a questão é complexa e precisa ser
priorizada:
Dentro dos contextos das ferramentas da política fitossanitária, há a vigilância fitossanitária.
Eu vou lhes explicar uma primeira coisa: um bom negócio é evitar que a praga entre, porque,
depois que ela entra, como disse a Dra. Regina, o que se tem que fazer é arrumar. E vai se
gastar muito dinheiro para se tentar controlá-la, principalmente num modelo de agricultura
tropical em que vivemos, em que nós concorremos com as pragas.
(...)
Para podermos estabelecer essa concorrência, nós temos as nossas ferramentas. É um bom
negócio fazer um investimento em prevenção, em vigilância. O problema é o seguinte: “Por
que então, Ministério, foi tão infeliz ao permitir, por exemplo, que a Helicoverpa armigera
entrasse?” Porque nós não conseguimos identificar em nosso radar todas as pragas que têm
um grande potencial danoso para a agricultura. É muito complicado! São mais de 470 pragas
quarentenárias listadas como de potencial danoso para a agricultura nacional, só na área
vegetal. Dizer então, no caso dessas mais de 470 pragas, qual é a mais importante, para que
eu estabeleça um projeto de vigilância, que não é barato, é um grande desafio para a área de
política fitossanitária ((notas taquigráficas, p. 13).
(...)
Nós descobrimos, como foi dito aqui, que projetos de erradicação de controle não vão ter
sucesso, se isso for uma ideia de um burocrata do Ministério da Agricultura. Isso precisa estar
conectado à real necessidade do agricultor para que ele posa dizer: “O que me aflige hoje é
a Helicoverpa armigera, é a ferrugem da soja, é a mosca branca”.
Nós trabalhamos com um processo de prioridades. Nós lançamos 8 pragas como prioridades,
e eu tinha certeza, no momento em que nós lançamos aquela lista de pragas, de que eu não
ia errar, porque aquelas eram realmente as pragas mais importantes a serem combatidas, em

50 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

termos de prioridade.
Os senhores podem achar uma audácia eu dizer que eu não ia errar, mas havia 10 anos que
eu estava ouvindo os produtores dizendo que aquelas pragas eram importantes. Na verdade,
o erro foi o Ministério da Agricultura demorar 10 anos para soltar uma política pública
dizendo que precisa de defensivos para combater 8 pragas prioritárias, e não conviver com
uma fila de defensivos agrícolas, o que pode levar até 10 anos, para produtos que muitas
vezes interessam apenas a um portfólio de determinadas empresas. (notas taquigráficas, p.
22/23)
Sétimo, não há um plano para substituição de moléculas retiradas do mercado, o que reduz
ou diminui as alterativas de controle de pragas e doenças.
Esse problema foi confirmado pela Srª Regina Sugayama, Diretora da Agropec Consultoria, por
ocasião da audiência pública de 14.06.2016:
Hoje, há cada vez menos moléculas possíveis de serem descobertas. Descobrir uma nova
molécula inseticida hoje está cada vez mais difícil. Então, dispomos de menos tecnologia. Das
que existem, muitas estão entrando em estado de reavaliação ou estão sendo suspensas,
muitas vezes sem critério. Isso reduz o leque de tecnologias. Em segundo lugar, há cada vez
mais pragas entrando no País — como eu mostrei, detectou-se a entrada de 50 Pragas em 10
anos. Finalmente, temos essa agricultura tropical, que é uma maravilha, que nos permite
produzir o ano inteiro em qualquer lugar, mas isso facilita a disseminação de pragas pelo País.
(pg.10)
Oitavo, o Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos (CTA), criado nos termos do
art. 95 do Decerto 4.074/2002, não resolve a contento os entraves do tema de pesticidas, pois é meramente
consultivo e suas decisões influenciam fortemente o trabalho interno dos atuais órgãos de análise.
Nono, ausência de transparência nas tomadas de decisões.
Décimo, a atual lei não prevê qualquer dispositivo para os produtos equivalentes ou genéricos.
Tal situação é objeto do projeto de lei nº 6.299/2002 e seus apensos.
Décimo primeiro, falta de previsão legal em relação às culturas de suporte fitossanitário
insuficiente (minor crops), bem como a prática de mistura em tanque.
A Srª Regina Sugayama, Diretora da Agropec Consultoria, em audiência pública de 14.06.2016,
evidenciou ausência de uma política efetiva de minor crops:
Pode demorar 4 anos, 5 anos ou 6 anos para se fazer o registro. Desde a entrada do pedido de
registro e a saída do certificado, pode-se demorar 8 anos. Quantos anos se levam para fazer a
pesquisa? E, depois do registro, quanto tempo demora a sair o cadastro? Estimando-se por
baixo, demora 10 anos. A praga não está lá quietinha, esperando sair o cadastro no Paraná,
para só então começar a dar problema. A praga não pode esperar.
Aí, é claro, se a cultura é de soja ou algodão, vai sair o registro. Mas vocês acham que a
indústria vai gastar tempo e dinheiro fazendo registro para berinjela, para jiló? A moscabranca, aquela mesma praga que ataca o algodão e a soja, por exemplo, também ataca o
pimentão e o jiló. A indústria não vai gastar tempo e não vai esperar 10 anos para sair esse
registro. Ela não vai fazer registro!
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Então, por mais que exista hoje a política de minor crops, ela ainda não está efetivamente
funcionando. Precisamos dar mais velocidade também para as minor crops, porque aquela
mosca-branca, que é mal manejada na beterraba, na berinjela, na abobrinha, no jiló, pode
se tornar resistente e dar problema na soja. (notas taquigráficas, p.7)
Décimo segundo, o Sistema de Informações sobre Agrotóxicos – SIA serve apenas para uso
dos órgãos federais, sem serventia para os agentes que interagem com tais órgãos, que precisam de um sistema
para registro de produtos automatizado.
Décimo terceiro, por ser um setor altamente oligopolizado, deve-se melhorar os mecanismos
de controle concorrencial das empresas, garantindo o direito de pequenas e médias empresas entrarem no
mercado e maior disponibilidade de produtos aos agricultores.
Décimo quarto, o conceito de “agrotóxico” utilizado pela atual Lei é inadequado tanto quanto
o conceito de “defensivos agrícolas”. Nas audiências públicas, alguns convidados defenderam a permanência
da palavra “agrotóxico” e outros o termo “defensivos agrícolas” ou “produto fitossanitário”.
Em relação ao termo agrotóxico, que parece ter tomado conotação depreciativa junto à
opinião pública, a Enciclopédia Agrícola Brasileira (de Julio Seabra Inglez Souza, Aristeu Mendes Peixoto, &
Francisco Ferraz de Toledo. 1. Edusp, 1995) é literalmente favorável a seu uso: “Do grego agros, que exprime a
ideia de campo, e toxikon, que exprime a ideia de veneno. São todos os produtos de natureza tóxica usados nos
sistemas agrícolas, ou mais propriamente nos sistemas agro-silvopastoris. Incluem-se, sob essa denominação,
todas as substâncias tóxicas sintéticas ou naturais, de origem química (orgânica e inorgânica), ou biológica,
usadas para o combate a pragas, patógenos e ervas invasoras de culturas agrícolas, hortícolas, silvícolas e
pastoris...”
Além de depreciativo, o termo agrotóxico só é utilizado no Brasil.
Cabe lembrar que a escolha natural seria o termo adotado em Portugal, que denomina essas
substâncias pesticidas. Nas principais línguas do mundo, adotam-se variações com a mesma etimologia:
pesticidas (espanhol), pesticide (inglês), Pestizide (alemão), pesticides (francês), pesticidi (italiano), pesticider
(dinamarquês e sueco), pesticiden (holandês), пестициды (pestitsidy – russo).
Ademais, os tratados e acordos internacionais utilizam o termo pesticidas.
Dessa forma, para colocar uma pá-de-cal nas inúmeras discussões sobre a terminologia, há
necessidade de adotar nomenclatura internacional: pesticidas. Os componentes léxicos da palavra pesticida
são: pestis (enfermidade epidêmica ou pandêmica) e cida (o que mata). São seus hipônimos: fungicida;
germicida; herbicida; e inseticida.
Por fim, a quantidade significativa de proposições apresentadas pelo legislativo demonstra
que o atual arcabouço legal precisa ser revisado.
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Procede-se adiante à análise dos projetos de lei apensados ao Projeto de Lei n.º 6.299, de
2002, de modo individualizado ou em conjunto em relação aos assemelhados.
O projeto de lei nº 6.299, de 2002 e seus apensos de nº 2.495, de 2000, nº 3.125, de 2000, nº
5.852, de 2001, nº 5.884, de 2005, nº 6.189, de 2005, nº 1.567/2011, nº 4166/2012 e nº 3649/2015, ora
apreciados por esta Comissão visam suprir uma lacuna existente na Lei nº 7.802, de 1989, relativa aos produtos
fitossanitários equivalentes — também conhecidos como “genéricos”, em analogia aos medicamentos
genéricos, regidos pela Lei nº 9.787, de 1999 —, propondo sejam estabelecidos procedimentos específicos e
simplificados para o registro desses produtos.
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO define critérios de
equivalência bastante precisos, que levam em consideração os processos de produção e os perfis toxicológico,
ecotoxicológico e de impurezas dos agrotóxicos. A Lei nº 7.802, de 1989, é regulamentada pelo Decreto nº
4.074, de 4 de janeiro de 2002, que foi alterado pelo Decreto nº 5.981, de 6 de dezembro de 2006, contendo
uma série de disposições direcionadas ao registro de produtos técnicos equivalentes e de produtos formulados
com base em produtos técnicos equivalentes.
Com as recentes alterações no regulamento parte do problema encontra-se equacionado. Todavia, a referida
lacuna legislativa deve ser sanada por meio da alteração do Lei nº 7.802, de 1989, que passará a dispor sobre
o registro de produtos equivalentes e outras questões relevantes.
Nesse contexto, acolhe-se o conjunto de proposições, na forma do substitutivo, que aglutina
diversos aspectos a serem considerados sobre o registro por equivalência.
Em função do apensamento de diversos outros projetos que tratam de matéria, a Comissão
teve o seu âmbito de atuação ampliado para, em parecer único (art. 142, II, do RICD), apreciar também os
projetos de lei que se seguem.
O PL 1.779/2011, de autoria do Senador José Sarney, que dispõe sobre o prazo para início da
produção e comercialização de agrotóxico após a emissão do registro, apresenta dispositivos que visam dar
efetividade à disponibilidade de pesticidas e coíbe que requerimentos de registro sejam protocolados e obtidos,
mas que o produto não seja fabricado e comercializado, o que colabora com a redução de filas de análises de
registro.
As empresas utilizam da morosidade do registro (média de 8 anos) como diferencial de
competitividade, cerca de 80% dos produtos que elas registram não chega às prateleiras para os agricultores,
ou seja, as filas dos órgãos federais são utilizadas como estratégia de diminuição da concorrência e
competitividade do mercado.
Assim, na forma do substitutivo, acatam-se os comandos do PL 1.779/2011, em especial: a)
emitido o registro para um agrotóxico, o detentor do registro terá até 2 (dois) anos para iniciar a produção e
comercialização do produto, sob pena de cancelamento do registro concedido; b) caso o titular do registro
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restabelecido não inicie a produção e comercialização do produto em até 2 (dois) anos após seu registro, o
registro será cancelado.
O PL 3.063/2011, que altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para criar novos requisitos
para o registro de agrotóxicos. Dispõe que: i) os agrotóxicos registrados e comercializados no Brasil deverão ser
reavaliados a cada 10 anos, a partir da concessão do registro; ii) exige das prestadoras de serviços na aplicação
de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou comercializem, que
comprovem capacidade técnica e financeira para o exercício da atividade e para arcar com os prejuízos e
responsabilidades advindos de sua atividade e estejam inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.
Em que pese seja louvável a ideia de reavaliação a cada 10 anos, a proposta é inviável nas
atuais condições, na medida em que a média da simples análise dura em média 8 anos, e em eventual
reavaliação seria esperar por mais uns 8 anos.
Quanto a proposta de exigir capacidade técnica e a responsabilidade por eventuais prejuízos
ambientais, essa medida deve ser melhor apreciada, a responsabilidade por possíveis danos ambientais poderia
ser substituída por um seguro ambiental, a semelhança do que há na legislação argentina. Todavia, a
probabilidade de danos será desprezível, mediante a adoção da análise de risco.
Os projetos de lei nº 49/2015, nº 371/2015, nº 461/2015, tem o mesmo objeto, ou seja, incluir
nos rótulos dos produtos imagens realistas sobre prejuízos à saúde causados pelos pesticidas sobre a saúde
humana.
Entende-se que tais proposições devem ser compatibilizadas com o Sistema Globalmente
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), conforme estabelecido na Convenção
170 da Organização Internacional do Trabalho, assinado em 25 de junho de 1990, em Genebra/Suíça. O Brasil,
como signatário da Convenção, internalizou o texto deste Ato Multilateral com o Decreto Legislativo 67/1995 e
promulgou sua plena vigência em 03 de julho de 1998, por meio do Decreto 2.627, naquilo que se refere à
segurança na utilização de produtos químicos no trabalho.
Nesses termos, rejeitam-se os projetos de lei nº 49/2015, nº 371/2015, nº 461/2015, pois o
substitutivo prevê comunicação sobre eventuais riscos à saúde por meio do Sistema Globalmente Harmonizado
de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS).
Os projetos de lei nº 713/1999, 1.388/1999 e 7.564/2006 buscam, todos, proibir o uso de
agrotóxicos que tenham como componente o ácido 2, 4 - diclorofenoxiacetico (2,4 - D). O PL 4.412/2012
pretende banir produtos que tenham 19 ingredientes ativos. Já o PL 2.129/2015 proibe o registro de agrotóxicos
contendo glifosato. Por fim, o PL 5.218/2016 proíbe o registro de agrotóxicos que contenham clotianidina,
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tiametoxam ou imidacloprido. Entendemos que a liberação ou proibição de quaisquer componentes deva ser
feita no procedimento de registro, portanto rejeitamos as seis proposições.
Já o PL 958/2015 altera a Lei n. 7.802, de 11 de julho de 1989 para disciplinar o receituário
agronômico.
Apesar de louvável a preocupação quanto à eficiência e a segurança no emprego dos
pesticidas, a proposta determina que a receita agronômica seja emitida no mínimo em seis vias, na expectativa
de elevar o nível de responsabilidade dos profissionais emitentes e dos estabelecimentos que comercializam
agrotóxicos.
Todavia, tal procedimento mostra-se pouco exequível e burocrático. Além do que cabe ao
órgão de classe da profissão fiscalizar o exercício profissional. Nesses termos, rejeita-se o PL 958/2015.
O PL 1.687/2015, altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para instituir a Política Nacional
de Apoio aos Agrotóxicos e Afins de Baixa Periculosidade. Apesar de meritório seu propósito, ocorre que a
proposta está fundamentada na ultrapassada análise de perigo, quando atualmente o mundo inteiro adota a
análise de risco do produto. Dessa forma, a proposta deve ser rejeitada.
O PL 9271/17, altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal) e a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências) para majorar penas
de crimes de falsificação de agrotóxicos e outras condutas correlatas. (PL Combate Falsificação Agrotóxicos).
Apesar da necessidade de combate ao crime de falsificação de agrotóxicos e condutas correlatas, esse tema
deve ser discutido ativamente pois se trata de alteração ao Código Penal.
Quanto ao PL 3.200/2015, de autoria do deputado Covatti Filho, que promove alterações
significativas e revogada a atual Lei 7.802/1989 e institui, na estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários – CTNFito, a proposta merece
aperfeiçoamentos.
Apesar de meritória a ideia de criação da Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários –
CTNFito, uma estrutura colegiada técnica funcionando no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), estabelecendo diretrizes relacionadas sobre os pesticidas, os órgãos federais responsáveis pela saúde
e pelo meio ambiente entenderam que teriam suas competências reduzidas, mesmo com participação efetiva
garantida.
Foi passada a ideia errônea de que a CTNFito, mesmo atuando de forma semelhante à
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), seria um colegiado central de definição de normas, que
produziria efeitos vinculantes e que impediriam a ação especialmente dos órgãos federais da saúde e meio
ambiente.
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Todavia, a proposta central do PL 3.200/2015 de revisar e modernizar a atual Lei nº
7.802/1989 deve ser acolhida na forma do substitutivo anexo.
O PL 4.933/2016 altera a Lei nº. 7.802, de 11 de junho de 1989, para acelerar o prazo de
registro de agrotóxicos, seus componentes e afins pelo único órgão federal - Ministério da Agricultura.
A propositura prevê, em síntese, que “Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo
com definição do art. 2º desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e
utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências do Ministério
da Agricultura”. Segundo a proposta, a definição das diretrizes e exigências não seria realizada de forma
tripartite (órgão federal da agricultura, saúde e meio ambiente), mas apenas por único órgão (Agricultura).
Em que pese a tentativa de dar maior celeridade às análises de pesticidas, acredita-se que não
se deve suprimir competências dos órgãos da saúde e meio ambiente.
Dessa forma, rejeita-se o PL 4.933/2016, mas se considera plausível a ideia de que o órgão
federal da agricultura possa exercer a função de coordenador das análises de registro dos pesticidas, na forma
prevista pelo substitutivo.
O PL 6.042/2016 atualiza as penalidades aplicáveis às infrações à Lei 7.802/1989, o que é
contemplado pelos artigos 54 a 58 do substitutivo.
Por fim, o PL 8892/2017 dispõe sobre os critérios para o reconhecimento de limites máximos
de resíduos de agrotóxicos em produtos vegetais in natura importados. Para tanto, menciona a Resolução
Mercosul GMC nº 15/2016, que aprova, no próprio anexo, os “Critérios para o Reconhecimento de Limites
Máximos de Resíduos de Agrotóxicos em Produtos Vegetais In Natura”. A referida Resolução foi incorporada ao
ordenamento jurídico brasileiro pela Instrução Normativa Conjunta MAPA/ANVISA nº 1, de 28.06.2017.
Diante dos argumentos apresentados, acolhe-se, como uma diretriz, a recomendação de se
estabelecer, em lei ordinária, a previsão de critérios para reconhecimento dos LMRs nas importações de
produtos vegetais in natura, para o conjunto das importações brasileiras desses produtos, conforme os
respectivos acordos ou tratados comerciais firmados pelo Brasil.
Com base no exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa,
adequação financeira e orçamentária, e no mérito, pela aprovação dos projetos de lei nº 6.299, de 2002, nº
2.495, de 2000, nº 3.125, de 2000, nº 5.852, de 2001, nº 5.884, de 2005 e nº 6.189, de 2005, nº 1.567, de 2011,
nº 1.779, de 2011, nº 4.166, de 2012, nº 3.200, de 2015, nº 3.649, de 2015, 6.042, de 2016, e nº 8.892, de 2017,
na forma do substitutivo anexo. Por conseguinte, voto pela rejeição dos projetos de lei nº 713, de 1999, nº
1.388, de 1999, nº 7.564, de 2006, nº 3.063, de 2011, nº 4.412, de 2012, nº 49, de 2015, nº 371, de 2015, nº
461, de 2015, nº 958, de 2015, nº 1.687, de 2015, nº 2.129, de 2015, nº 4.933, de 2016, nº 5.218, de 2016, nº
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5.131, de 2016, nº 7.710, de 2017, nº 8.026, de 2017, nº 9.271/2017.
Sala da Comissão, em 18 de junho de 2018.
Deputado LUIZ NISHIMORI
Relator
SUBSTITUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 6.299, DE 2002
(PLS nº 526, de 1999)
(Apensados: PL nº, 2.495/2000, 3.125/2000, 5.852/2001, 5.884/2005, 6.189/2005, 1.567/2011, 1.779/2011,
4.166/2012, 3.200/2015, 3.649/2015, 6.042/2016, 8.892/2017)

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de pesticidas e de produtos de controle
ambiental e afins, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de pesticidas e de produtos de
controle ambiental, seus produtos técnicos e afins, serão regidos por esta Lei.
§ 1º Os produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso
nos setores de proteção de ambientes urbanos e industriais são regidos pela Lei nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976.
§ 2º Os produtos com função adjuvante não estão regulados na presente Lei e serão regidos
por regulamento específico.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - aditivo - substância ou produto adicionado a pesticidas, produtos de controle ambiental e
afins, para melhorar sua ação, função, durabilidade, estabilidade e detecção ou para facilitar o processo de
produção;
II - adjuvante - produto utilizado em mistura com produtos formulados para melhorar a sua
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aplicação;
III - afins - substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes,
fitorregulador, ativador de planta, protetores e outros com finalidades específicas;
IV - agente biológico de controle - o organismo vivo, de ocorrência natural ou obtido por
manipulação genética, introduzido no ambiente para o controle de uma população ou de atividades biológicas
de outro organismo vivo considerado nocivo;
V - alvo biológico - organismo que demanda controle pelo uso de pesticida ou de produto de
controle ambiental;
VI - análise dos riscos - processo constituído por três fases sucessivas e interligadas: avaliação,
gestão (manejo) e comunicação dos riscos, em que:
a) avaliação do risco - caracterização científica e sistemática da natureza e magnitude dos
riscos à saúde humana e ao meio ambiente resultantes da exposição a determinadas substâncias ou produtos,
cujo processo inclui a identificação do perigo, a avaliação da dose-resposta (caracterização do perigo), a
avaliação da exposição à substância e a caracterização do risco;
b) comunicação dos riscos - transmissão de informações relativas a perigos e riscos, fatores
relacionados com riscos e percepção do risco, especialmente as pertinentes ao manuseamento e a aplicação de
pesticida e de produtos de controle ambiental, bem como ao estabelecimento de requisitos mínimos de saúde
e segurança no local de trabalho para precaver os riscos decorrentes da exposição dos trabalhadores a esses
produtos, e as medidas preventivas, gerais e específicas, para a redução desses riscos.
c)

gestão dos riscos - o processo, decorrente da avaliação dos riscos, que consiste em

ponderar fatores políticos, econômicos, sociais e regulatórios bem como os efeitos sobre a saúde humana e
meio ambiente, em consulta com as partes interessadas, tendo em conta a avaliação dos riscos e outros fatores
legítimos e, se necessário, selecionar opções apropriadas para proteger a saúde e o meio ambiente.
d) perigo - propriedade inerente a um agente biológico, químico ou físico, com
potencialidades para provocar um efeito nocivo para a saúde humana ou para o meio ambiente.
e) risco - a probabilidade da ocorrência de um efeito nocivo para a saúde ou para o meio
ambiente combinado com a severidade desse efeito, como consequência da exposição a um perigo;
f)

risco inaceitável - nível de risco considerado insatisfatório por permanecer inseguro ao

ser humano ou ao meio ambiente, mesmo com a implementação das medidas de gerenciamento dos riscos.
VII - cultura com suporte fitossanitário insuficiente – CSFI - culturas para as quais a falta ou
número reduzido de pesticidas e afins registrados acarreta impacto socioeconômico negativo, em função do
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não atendimento das demandas fitossanitárias;
VIII - dano - é a manifestação nociva de uma substância ou processo para a saúde humana ou
para o meio ambiente.
IX - fabricante - pessoa jurídica habilitada a produzir produto técnico, ou produto técnico
equivalente.
X - formulador - pessoa jurídica habilitada a produzir pesticidas, produtos de controle
ambiental e afins;
XI - homologar - ato dos órgãos federais de validar os documentos apresentados pelo
registrante do produto e demais agentes previstos nesta Lei;
XII - importação - ato de entrada de pesticidas, produtos de controle ambiental e afins no País;
XIII - impureza - substância diferente do ingrediente ativo derivada do seu processo de
produção;
XIV - ingrediente ativo - agente químico, físico ou biológico que confere eficácia aos pesticidas,
produtos de controle ambiental e afins;
XV - intervalo de reentrada – intervalo de tempo entre a aplicação de pesticidas, produtos de
controle ambiental ou afins e a entrada de pessoas na área tratada sem a necessidade de uso de equipamento
de proteção individual - EPI;
XVI - intervalo de segurança na aplicação de pesticidas, produtos de controle ambiental ou
afins:
a) antes da colheita: intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita;
b) em ambientes hídricos: intervalo de tempo entre a última aplicação e o reinício das
atividades de irrigação, dessedentação de animais, balneabilidade, consumo de alimentos provenientes do local
e captação para abastecimento público;
c) em pastagens: intervalo de tempo entre a última aplicação e o consumo do pasto;
d) pós-colheita: intervalo de tempo entre a última aplicação e a comercialização do produto
tratado;
XVII - Limite Máximo de Resíduo (LMR) - quantidade máxima de resíduo de pesticidas ou afins
oficialmente aceita no alimento, em decorrência de aplicação adequada em fases específicas, desde sua
produção até o consumo, expressa em partes (em peso) do ingrediente ativo do pesticida, afim ou seus resíduos
por milhão de partes de alimento (em peso) (ppm ou mg/kg);
XVIII - manipulador - pessoa jurídica habilitada e autorizada a fracionar e reembalar pesticidas,
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produtos de controle ambiental e afins, com objetivo específico de comercialização;
XIX - matéria-prima - substância, produto ou organismo utilizado na obtenção de um
ingrediente ativo, ou de um produto que o contenha, por processo químico, físico ou biológico;
XX - mistura em tanque - associação de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins
no tanque do equipamento aplicador.
XXI - monografia - instrumento público, que compila de forma sumarizada diversas
informações e dados dos estudos de um ingrediente ativo ou de agente biológico de pesticida ou de produto
de controle ambiental, com registro vigente ou não, resultantes da avaliação efetuada no País e com
manutenção de atualizações que vierem a ser incorporadas;
XXII - órgão registrante - órgão da administração pública federal que atribui o direito de
fabricar, formular, comercializar, exportar, importar, manipular ou utilizar pesticida, produto de controle
ambiental e produto técnico.
XXIII - outro ingrediente - substância ou produto não ativo em relação à eficácia dos pesticidas
ou dos produtos de controle ambiental usado apenas como veículo, diluente ou para conferir características
próprias às formulações;
XXIV - país de origem - país ou países em que o produto fistossanitário, produto de controle
ambiental ou afim é produzido;
XXV - pesquisa e desenvolvimento - procedimentos técnico-científicos efetuados visando
gerar informações e conhecimentos a respeito da aplicabilidade de pesticidas, produtos de controle ambiental,
seus componentes e afins, da sua eficiência e dos seus efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente;
XXVI – pesticidas - produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados
ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens ou
na proteção de florestas plantadas, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de
preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos;

XXVII - pré-mistura - produto obtido a partir de produto técnico, por intermédio de processos
químicos, físicos ou biológicos, destinado exclusivamente à preparação de produtos formulados;
XXVIII - produção - processo de natureza química, física ou biológica para obtenção de
pesticidas, de produtos de controle ambiental e seus produtos técnicos;
XXIX - produto atípico - produtos formulados à base de cobre, enxofre e óleos vegetais ou
minerais.
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XXX - produtos de controle ambiental - produtos e agentes de processos físicos, químicos ou
biológicos, destinados ao uso nos setores de proteção de florestas nativas ou de outros ecossistemas e de
ambientes hídricos, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação
danosa de seres vivos considerados nocivos;
XXXI - produto de degradação - substância ou produto resultante de processos de degradação,
de pesticidas, produtos de controle ambiental e seus produtos técnicos e afins;
XXXII - produto formulado – pesticidas, produtos de controle ambiental ou afim obtido a partir
de produto(s) técnico(s) ou de pré-mistura, por intermédio de processo físico, ou diretamente de matériasprimas por meio de processos físicos, químicos ou biológicos;
XXIII - produto genérico – pesticida, produto de controle ambiental ou afim formulado
exclusivamente a partir de produto técnico equivalente;
XXXIV - produto idêntico – pesticidas, produto de controle ambiental ou afim com composição
qualitativa e quantitativa idêntica ao de outro produto já registrado, com os mesmos fabricantes e mesmos
formuladores, com as mesmas indicações, alvos e doses;
XXXV - produto novo - produto contendo ingrediente ativo ainda não registrado ou autorizado
no Brasil;
XXXVI - produto técnico - produto obtido diretamente de matérias-primas por processo
químico, físico ou biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou de pré-misturas e cuja
composição contenha teor definido de ingrediente ativo e impurezas, podendo conter estabilizantes e produtos
relacionados, tais como isômeros;
XXXVII - produto técnico equivalente - produto técnico que tem o mesmo ingrediente ativo de
outro produto técnico já registrado, cujo seu teor e conteúdo de impurezas não variem a ponto de alterar seu
perfil toxicológico ou ecotoxicológico conforme os critérios e procedimentos sobre equivalência estabelecidos
pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO);
XXXVIII - produto técnico de referência - produto técnico, que tenha seu registro suportado
por estudos físico-químicos, toxicológicos e ambientais completos;
XXXIX - receituário agronômico - prescrição para utilização de pesticidas, de produto de
controle ambiental ou afim, por profissional legalmente habilitado;
XL - registrante de produto - pessoa jurídica legalmente habilitada que solicita o registro de
pesticida, de produto de controle ambiental, produto técnico ou afim.
XLI - registro ou autorização de produto - ato privativo de órgão federal registrante, que atribui
o direito de produzir, comercializar, exportar, importar, manipular ou utilizar pesticida, produto de controle
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ambiental, produto técnico ou afim.
XLII - registro especial temporário - RET - ato privativo do órgão registrante, destinado a
atribuir o direito de importar, produzir e utilizar, pesticida, produto de controle ambiental e afins para
finalidades específicas em pesquisa e desenvolvimento, por tempo determinado, podendo conferir o direito de
importar ou produzir a quantidade necessária à pesquisa e experimentação.
XLIII - resíduo – substância ou mistura de substâncias remanescente ou existente em
alimentos ou no meio ambiente decorrente do uso ou da presença de pesticidas, de produtos de controle
ambiental e afins, inclusive, quaisquer derivados específicos, tais como produtos de conversão e de degradação,
metabólitos, produtos de reação e impurezas, consideradas toxicologicamente e ambientalmente importantes;
XLIV - Reprocessamento: Consiste no procedimento a ser seguido quando houver necessidade
de mistura de lotes com validade a vencer ou vencida e/ou quando houver necessidade de correção físicoquímica de um determinado lote.
XLV - Retrabalho: Consiste no procedimento para troca de embalagens primárias ou
secundárias, atualização ou substituição de rótulos e bulas, sem a extensão do prazo de validade original.
XLVI - Revalidação: Consiste no procedimento de extensão do prazo de validade original do
produto com validade próxima ao vencimento ou vencido.
XLVII - Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos (GHS) – Sistema de classificação e rotulagem de produtos químicos, pesticidas e produtos de controle
ambiental e afins, que assegura que os perigos associados aos referidos produtos sejam fácil e claramente
comunicados.
XLVIII - Titular de Registro - pessoa jurídica que detém os direitos e as obrigações conferidas
pelo registro de pesticidas, produtos de controle ambiental, produto técnico ou afins.
Art. 3º Os pesticidas, os produtos de controle ambiental, produtos técnicos ou afins, de acordo
com definição do art. 2º desta Lei, só poderão ser pesquisados, produzidos, exportados, importados,
comercializados e utilizados, se previamente autorizados ou registrados em órgão federal, nos termos desta
Lei.
§ 1° A conclusão dos pleitos de registro e suas alterações deverão ocorrer nos seguintes prazos
contados a partir da sua submissão:
a) Produto Novo - formulado: 24 meses.
b) Produto Novo - técnico: 24 meses.
c) Produto formulado: 12 meses.
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d) Produto genérico: 12 meses.
e) Produto formulado idêntico: 60 dias.
f) Produto técnico equivalente: 12 meses.
g) Produto atípico: 12 meses.
h) Registro Especial Temporário – RET: 30 dias.
i) Produto para a agricultura orgânica: 12 meses.
j) Produto a base de agente biológico de controle: 12 meses.
k) Pré-mistura: 12 meses.
l) Conjunto de alterações do art. 28: 30 dias.
m) Demais alterações: 180 dias.
§ 2° Fica criado o Registro Especial Temporário – RET para produtos novos quando se
destinarem à pesquisa e à experimentação.
§ 3º Entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica ou pesquisa poderão realizar
experimentação e pesquisas, e poderão fornecer laudos no campo da agronomia, toxicologia, resíduos, química
e meio ambiente.
§ 4º O Órgão Federal registrante deverá avaliar e concluir a solicitação do RET em até 30
(trinta) dias a partir do recebimento do pleito.
§ 5º Após a emissão do RET, fica assegurada a realização de auditorias pelo órgão registrante.
§ 6º Fica criado o Registro Temporário – RT para os Produtos Técnicos, Produtos Técnicos
Equivalentes, Produtos Novos, Produtos Formulados e Produtos Genéricos, que estejam registrados para
culturas similares ou para usos ambientais similares em pelo menos três países membros da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE que adotem, nos respectivos âmbitos, o Código
Internacional de Conduta sobre a Distribuição e Uso de Pesticidas da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura – FAO, mediante inscrição em sistema informatizado.
§ 7º Para expedição de Registro Temporário – RT para Produtos Técnicos e Produtos Técnicos
Equivalentes, estes devem possuir registros com especificações idênticas nos três países membros da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE.
§ 8º Fica criada a Autorização Temporária - AT para Produtos Novos, Produtos Formulados e
Produtos Genéricos, para os pedidos de inclusão de culturas cujo emprego seja autorizado em culturas similares
ou para usos ambientais similares em pelo menos três países membros da Organização para Cooperação e
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Desenvolvimento Econômico – OCDE que adotem, nos respectivos âmbitos, o Código Internacional de Conduta
sobre a Distribuição e Uso de Pesticidas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura –
FAO, mediante inscrição em sistema informatizado.
§ 9º Será expedido o Registro Temporário - RT ou Autorização Temporária – AT pelo órgão
registrante quando o solicitante tiver cumprido o estabelecido nesta Lei e não houver a manifestação conclusiva
pelos órgãos responsáveis pela Agricultura, Meio Ambiente e Saúde dentro dos prazos estabelecidos no § 1° do
Art. 3°.
§ 10. O órgão registrante expedirá o Registro Temporário – RT ou Autorização Temporária –
AT que terá validade até a deliberação conclusiva dos órgãos federais de agricultura, de saúde e de meio
ambiente.
§ 11. As condições a serem observadas para a autorização de uso de pesticidas, de controle
ambiental e afins deverão considerar os limites máximos de resíduos estabelecidos nas monografias de
ingrediente ativo publicadas pelo órgão federal de saúde.
§ 12. No caso de inexistência dos limites máximos de resíduos estabelecidos nos termos do §
11º, devem ser observados aqueles definidos pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura – FAO ou pelo Codex Alimentarius, ou por estudos conduzidos por laboratórios supervisionados por
autoridade de monitoramento oficial de um país membro da OCDE.
§ 13. As exigências para o registro de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins
deverão observar os acordos internacionais relacionados à matéria, dos quais o País faça parte.
§ 14. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio
ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos
ou desaconselharem o uso de pesticida, produto de controle ambiental e afins, deverá a autoridade competente
tomar providências de reanálise dos riscos considerando aspectos econômicos - fitossanitários e a possibilidade
de uso de produtos substitutos.
§ 15. Proceder-se-á à análise de risco para a concessão dos registros dos produtos novos, além
de modificação nos usos que impliquem em aumento de dose, inclusão de cultura, equipamento de aplicação
ou nos casos de reanálise.
§ 16. Os estudos de eficiência e praticabilidade, relacionados respectivamente a produtos
formulados e produtos formulados com base em produto técnico equivalente, não serão exigidos dos produtos
que, comparados a produtos formulados já registrados, apresentarem todas as características a seguir:
I - mesmo tipo de formulação; e
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II - mesmas indicações de uso (culturas e dose) e modalidades de emprego já registradas.
§ 17. A dispensa de realização de testes de que trata o § 16 não isenta a empresa da
apresentação de informações atestando a não fitotoxicidade do produto para os fins propostos.
§ 18. Os estudos de resíduos, relacionados respectivamente a produtos formulados e
produtos formulados com base em produto técnico equivalente, não serão exigidos dos produtos que,
comparados a produtos formulados já registrados, apresentarem todas as características a seguir:
I - mesmo tipo de formulação;
II - mesmas indicações de culturas e modalidades de emprego já registradas;
III - aplicação de quantidade igual ou inferior de ingrediente ativo durante o ciclo ou safra da
cultura; e
IV - intervalo de segurança igual ou superior.
§ 19. Para a comparação de que trata o § 18, os produtos formulados já registrados deverão
possuir:
I - relatório analítico com a descrição do método de análise, e todos os cromatogramas que
permitam a quantificação dos Limites Máximos de Resíduos - LMRs; e
II - ensaios de resíduos.
§ 20. Para fins de condução de ensaios de resíduos serão consideradas similares as
formulações do tipo concentrado emulsionável (CE ou EC), pó molhável (PM ou WP), granulado dispersível
(WG), suspensão concentrada (SC) e líquido solúvel (SL).
§ 21. Os critérios a serem adotados para o reconhecimento de limites máximos de resíduos
(LMR) de pesticidas nas importações de produtos vegetais in natura obedecerão ao disposto nos tratados e
acordos internacionais firmados pelo Brasil, em conformidade com as respectivas Resoluções de seus
Conselhos.
§ 22. Na regulamentação desta Lei, o poder público deverá buscar a simplificação e
desburocratização de procedimentos, redução de custos e do tempo necessário para a conclusão das análises
dos processos de registro.
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS REGISTRANTES
Art. 4º Fica estabelecido o órgão federal responsável pelo setor da agricultura como órgão
registrante dos pesticidas, seus produtos técnicos e afins, assim como o órgão federal que atua na área de meio
ambiente como o órgão registrante de produtos de controle ambiental, seus produtos técnicos e afins.
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§ 1º As exigências para o registro de pesticidas, de produto de controle ambiental, produtos
técnicos e afins, de que trata o caput deste artigo, deverão seguir o Sistema Globalmente Harmonizado de
Classificação e Rotulagem de Substâncias Químicas (GHS), o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias (SPS) e o Codex Alimentarius.
§ 2º O processo decisório de gestão de riscos será fundamentado na análise de riscos nos
processos de registro de pesticidas e de produtos de controle ambiental, produtos técnicos e afins.
§ 3º Fica proibido o registro de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins que, nas
condições recomendadas de uso, apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente,
ou seja, permanecerem inseguros, mesmo com a implementação das medidas de gestão de risco.
§ 4º A análise dos riscos é obrigatória para a concessão de registro de pesticida e de produto
de controle ambiental.
§ 5º Caberá aos órgãos registrantes:
I - aplicar as penalidades de que trata esta Lei;
II - auditar entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica e pesquisa que realizam
experimentação, pesquisas e emitem pareceres técnicos;
III - autorizar as empresas a realizarem a comunicação de risco e a emitirem rótulos e bulas
em consonância com o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
– GHS;
IV - controlar e fiscalizar a pesquisa, a produção, a importação e a exportação dos produtos
técnicos, produtos técnicos equivalentes, pré-misturas, produtos formulados, produtos genéricos, bem como
os respectivos estabelecimentos que realizam essas atividades;
V - coordenar as reanálises dos riscos, definir os procedimentos e critérios de reanálise de
produtos, bem como autorizar a execução;
VI - coordenar o processo de registro,
VII - estabelecer critérios de prioridades de análise, de acordo com as demandas ou
ocorrências fitossanitárias ou ambientais.
VIII - adotar medidas para desburocratizar e informatizar o processo de registro;
IX - emitir as respectivas autorizações e registros.
X - estabelecer procedimentos para o registro, a autorização, as inclusões, as reavaliações e a
fiscalização de produtos.
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XI - fiscalizar a qualidade dos produtos técnicos, produtos técnicos equivalentes, pré-misturas,
produtos formulados e produtos genéricos, frente às características do produto registrado.
XII - promover a capacitação dos técnicos incumbidos de registro, de autorização e fiscalização
dos produtos.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Seção I
Das Competências dos Órgãos Federais
Art. 5º Compete ao órgão federal responsável pelo setor da agricultura:
I - analisar propostas de edição e alteração de atos normativos sobre as matérias tratadas
nesta Lei e promover ajustes e adequações consideradas cabíveis quanto aos pesticidas;
II - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes e
de enfermidades verificadas nas atividades com pesticidas, produtos técnicos, e afins;
III - autorizar e emitir o documento eletrônico de Registro Especial Temporário - RET para a
realização de pesquisa e desenvolvimento de novos pesticidas, novos produtos técnicos e afins e estabelecer
as respectivas medidas de segurança que deverão ser adotadas, bem como auditar os Registros já expedidos;
IV - conceder os registros e autorizações de pesticidas para os fins previstos no caput do art.
1º desta Lei;
V - dar publicidade no sítio eletrônico quanto aos pleitos de registro de pesticidas em até 30
dias após a submissão pelo registrante, assim como a conclusão das avaliações.
VI - decidir sobre os pedidos e critérios a serem adotados na reanálise dos riscos dos
pesticidas.
VII - definir e estabelecer prioridades de análise dos pleitos de registro dos pesticidas para os
órgãos de saúde e meio ambiente de acordo com os alvos biológicos de maior importância econômica.
VIII - analisar e, quando couber, homologar os pareceres técnicos apresentados nos pleitos de
registro de produtos técnicos, produtos equivalentes, pré-mistura, produtos formulados e produtos genéricos,
conforme as análises de risco à saúde e ao meio ambiente, e divulgar em seu sítio.
IX - monitorar conjuntamente com o órgão federal de saúde os resíduos de pesticidas em
produtos de origem vegetal, sendo responsabilidade do órgão registrante a divulgação dos resultados do
monitoramento.
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Art. 6º Cabe ao órgão federal responsável pelo setor da saúde:
I - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes e de
enfermidades verificadas nas atividades com uso de pesticida e de produto de controle ambiental, e afins;
II - elaborar, manter e dar publicidade às monografias referentes aos ingredientes ativos.
III - estabelecer exigências para a elaboração dos dossiês de toxicologia ocupacional e
dietética;
IV - analisar e, quando couber, homologar a avaliação de risco toxicológico apresentada pelo
requerente dos pesticidas e produtos de controle ambiental, produtos técnicos e afins, podendo solicitar
complementação de informações;
V - priorizar as análises dos pleitos de registos de pesticidas e produto de controle ambiental
conforme estabelecido pelo órgão registrante.
Art. 7º Cabe ao órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente:
I - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes de
natureza ambiental verificados nas atividades com uso de pesticida e de produto de controle ambiental, e afins;
II - estabelecer exigências para a elaboração dos dossiês de ecotoxicologia;
III - analisar e, quando couber, homologar a análise de risco ambiental apresentada pelo
requerente dos pesticidas, dos produtos de controle ambiental e afins;
IV - priorizar as análises dos pleitos de registos de pesticidas e produto de controle ambiental
conforme estabelecido pelo órgão registrante.
V - analisar propostas de edição e alteração de atos normativos sobre as matérias tratadas
nesta lei e promover ajustes e adequações consideradas cabíveis quanto aos produtos de controle ambiental;
VI - autorizar e emitir o documento eletrônico de Registro Especial Temporário - RET para a
realização de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos de controle ambiental, novos produtos técnicos
e afins e estabelecer as respectivas medidas de segurança que deverão ser adotadas, bem como auditar os
registros já expedidos;
VII - conceder os registros e autorizações de produtos de controle ambiental para os fins
previstos no caput do art. 1º desta Lei;
VIII - dar publicidade no sítio eletrônico quanto aos pleitos de registro de produtos de controle
ambiental em até 30 dias após a submissão pelo registrante, assim como a conclusão das avaliações;
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IX - decidir sobre os pedidos e critérios a serem adotados na reanálise dos produtos de
controle ambiental;
X - definir e estabelecer prioridades de análise dos pleitos de registro dos produtos de controle
ambiental de acordo com os alvos biológicos de maior importância econômica.
XI - priorizar as análises dos pleitos de registro dos pesticidas conforme estabelecido pelo
órgão registrante.
Seção II
Das Competências da União, dos Estados, do Distrito Federal.
Art. 8º No exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências:
I - legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação,
transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico;
II - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação;
III - analisar e, quando couber, homologar a análise de risco dos pesticidas e produtos de
controle ambiental, seus componentes e afins, nacionais e importados;
IV - controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação.
Parágrafo único. A União, por meio dos órgãos federais competentes, prestará o apoio
necessário às ações de controle e fiscalização, à Unidade da Federação que não dispuser dos meios necessários.
Art. 9º Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição
Federal, legislar supletivamente, desde que cientificamente fundamentado, sobre o uso, a produção, o
consumo, o comércio e o armazenamento dos pesticidas e de controle ambiental, seus componentes e afins,
bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.
Parágrafo único. Cabe ao Município, nos termos do art. 30, II, da Constituição Federal, legislar
supletivamente, desde que cientificamente fundamentado, sobre o uso e o armazenamento dos pesticidas e de
controle ambiental, seus componentes e afins.
Art. 10. Compete ao Poder Público a fiscalização:
I - da devolução e destinação adequada de embalagens vazias de pesticidas e de produtos de
controle ambiental, e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para
utilização ou em desuso;
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II - do armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens
vazias dos produtos referidos no inciso I.
Art.11. Os Estados e o Distrito Federal usarão os dados existentes no registro dos órgãos
federais para o exercício de suas atividades de controle e fiscalização.
Parágrafo único. A publicação do registro dos pesticidas e dos produtos de controle ambiental
e afins no sitio eletrônico do órgão federal registrante autoriza a comercialização e uso nos Estados e Distrito
Federal.
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO
Seção I
Do Registro
Art. 12. O registrante deverá apresentar ao órgão federal registrante requerimento de registro
de produtos técnicos, produtos formulados, pré-misturas e afins de pesticidas e de produtos de controle
ambiental, conforme dados, estudos, relatórios, pareceres e informações exigidos de acordo com as diretrizes
e exigências desta Lei, por meio de sistema informatizado.
§ 1º Os registrantes e titulares de registro fornecerão, obrigatoriamente, à União, as inovações
concernentes aos dados fornecidos para o registro de seus produtos.
§ 2º A empresa registrante deverá apresentar a análise de risco juntamente com o
requerimento de registro ou de alterações pós-registro de produtos com ingredientes ativos novos no Brasil e
de outros que alterem o nível de exposição, tais como aumento de dose, inclusão de cultura e modificação de
equipamento de aplicação.
§ 3º A empresa registrante é responsável pelo teor das informações fornecidas.
§ 4º Os órgãos federais deverão concluir a análise do requerimento do registro nos prazos
estabelecidos no § 1° do art. 3° a partir do recebimento do pleito, sob pena de responsabilidade nos termos dos
artigos 121 a 126-A da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990.
§ 5° A contagem do prazo será suspensa caso qualquer dos órgãos avaliadores solicite por
escrito e fundamentadamente documentos ou informações adicionais, reiniciando a partir do atendimento da
exigência.
§ 6° A falta de atendimento a pedidos complementares no prazo de trinta dias implicará o
arquivamento do processo e indeferimento do pleito pelo órgão encarregado do registro, salvo se apresentada,

70 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

formalmente, justificativa técnica considerada procedente pelo órgão solicitante, que poderá conceder prazo
adicional, seguido, obrigatoriamente, de comunicação aos demais órgãos para as providências cabíveis.
Art. 13. O registrante de produto ou titular de registro deve apresentar ao órgão registrante,
quando solicitado, amostra e padrões analíticos considerados necessários, conforme diretrizes estabelecidas
pelo Órgão Federal Registrante.
Seção II
Das matérias-primas, outros ingredientes e aditivos.
Art. 14. Serão consideradas autorizadas as matérias-primas especificadas no processo de
síntese do produto técnico registrado e do produto técnico equivalente registrado, bem como os outros
ingredientes e aditivos usados na fabricação de produtos genéricos, formulados e afins.
Parágrafo único. O órgão federal registrante publicará e manterá atualizada a lista de matérias
primas, outros ingredientes e aditivos autorizados.
Seção III
Do Registro de Produto Idêntico
Art. 15. O pesticida ou produto de controle ambiental idêntico será registrado, em até 60
(sessenta) dias, com o uso dos mesmos dados e informações de outro produto já registrado, pelo mesmo titular
ou por terceiros autorizados, quando apresentar composição qualitativa e quantitativa idêntica, os mesmos
fabricantes ou mesmos formuladores, a mesma indicação de uso, mesmas doses e apenas marca comercial
distinta.
§ 1º O registrante da marca comercial deverá depositar, no órgão registrante, o novo rótulo e
documentação que está em conformidade com a previsão do caput deste artigo.
§ 2º O órgão registrante terá o prazo máximo de (30) trinta dias, contados a partir da data do
requerimento, para publicar o respectivo no Diário Oficial da União ou no seu sítio eletrônico.
Seção IV
Da Autorização de Extensão de Uso de Pesticidas em Culturas com Suporte Fitossanitário
Insuficiente – CSFI.
Art. 16. Instituições representativas de agricultores ou de engenheiros agrônomos ou
florestais, conselhos da categoria profissional da engenharia agronômica ou florestal, ou entidades de pesquisa
ou de extensão ou os titulares de registro poderão pedir ao órgão federal registrante a autorização da extensão
de uso de pesticidas ou afins já registrados para controle de alvos biológicos em culturas com suporte
fitossanitário insuficiente, devendo instruir o processo com os estudos para a análise do órgão registrante, caso
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necessário.
§ 1º O órgão federal responsável pelo setor da agricultura consultará as empresas detentoras
de registro do produto solicitado e emitirá parecer conclusivo acerca do deferimento ou não da autorização da
extensão de uso para as culturas com suporte fitossanitário insuficiente no prazo de 30 (trinta) dias, com
publicação do resultado Diário Oficial da União ou em seu sítio eletrônico oficial.
§ 2º O órgão federal registrante indicará alternativa para a cultura e o alvo biológico, no caso
de o pleito ser indeferido.
§ 3º A autorização do caput concede ao agricultor o direito do uso do ingrediente ativo, desde
que recomendado por um profissional legalmente habilitado e de acordo com as regras estabelecidas pelo
órgão federal responsável pelo setor da agricultura.
§ 4º O órgão federal responsável pelo setor da agricultura deverá disponibilizar as
recomendações e extensão de uso do pesticida autorizadas em sítio eletrônico.
§ 5º Será realizado monitoramento de resíduo pelos órgãos federais competentes nas culturas
com suporte fitossanitário insuficiente – CSFI que tenham o uso de pesticida ou afins autorizado na forma do
caput.
Seção V
Do Comunicado de Produção para Exportação
Art. 17. Os pesticidas e produtos de controle ambiental e afins destinados exclusivamente à
exportação serão dispensados de registro no órgão registrante, que será substituído por comunicado de
produção para a exportação.
§ 1º A produção de pesticidas e de produtos de controle ambiental e afins, quando exclusivo
para exportação, estará isenta da apresentação dos estudos agronômicos, toxicológicos e ambientais,
observando-se a legislação de transporte de produtos químicos.
§ 2º A empresa exportadora deverá comunicar ao órgão registrante o produto e os
quantitativos a serem exportados e sua destinação.
§ 3º O Órgão registrante acolherá o comunicado via sistema de controle informatizado.
Seção VI
Da Permissão para Importação
Art. 18. Prescindem do registro, a declaração do estado de emergência fitossanitária pelo
poder executivo, em função de situação epidemiológica que indique risco iminente de introdução de doença
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exótica ou praga quarentenária ausente no País, ou haja risco de surto ou epidemia de doença ou praga já
existente, em que fica o órgão registrante autorizado a anuir com a importação e a conceder permissão
emergencial temporária de produção, distribuição, comercialização e uso de pesticidas, de controle ambiental,
componentes e afins, conforme artigos 52 a 54 da Lei nº 12.873, de 24 de Outubro de 2013.
Seção VII
Do Registro por equivalência
Art. 19. Produtos técnicos poderão ser registrados por equivalência quando possuírem o
mesmo ingrediente ativo, cujo seu teor e conteúdo de impurezas não variem a ponto de alterar seu perfil
toxicológico conforme os critérios e procedimentos sobre equivalência estabelecidos pela Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).
Parágrafo único. Os estudos e testes de equivalência poderão ser realizados por órgãos,
instituições de pesquisa ou laboratórios, públicos ou privados, credenciados pelo órgão federal competente.
Art. 20. O órgão federal registrante informará ao requerente de registro por equivalência se o
produto técnico de referência indicado contém ou não contém os estudos, testes, dados e informações
necessários à avaliação do registro, no prazo de quinze dias da solicitação do registro de produto técnico por
equivalência.
§ 1º Quando o produto técnico de referência indicado não contiver os estudos, testes, dados
e informações necessários à avaliação, o órgão federal registrante, ouvidos os demais órgãos, informará ao
requerente de registro por equivalência quais produtos técnicos estão aptos a serem indicados como produto
técnico de referência para o ingrediente ativo de interesse ou a alternativa de encaminhamento para o pleito
de registro, no prazo de trinta dias após o prazo previsto no § 1º.
§ 2º Os produtos técnicos registrados com base em equivalência não poderão ser indicados
como produtos técnicos de referência.
§ 3º Os produtos com registro cancelado poderão ser indicados como produtos técnicos de
referência, desde que atendam aos requisitos previstos na legislação para registro de pesticidas, de produto de
controle ambiental e afins e contenham os estudos, testes, dados e informações necessários ao registro por
equivalência.
Seção VIII
Do Registro de pessoas jurídicas
Art. 21. As pessoas jurídicas que sejam prestadoras de serviços para terceiros na aplicação de
pesticidas, de produtos de controle ambiental, e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou
comercializem, ficam obrigadas a promover registro único no órgão federal registrante, de forma a permitir sua
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identificação e atividades e o compartilhamento das informações entre as instituições participantes e órgãos
competentes dos Estados ou dos Municípios.
§ 1º São prestadoras de serviços as pessoas jurídicas que executam trabalho de prevenção,
destruição e controle de seres vivos, considerados nocivos, aplicando pesticidas, produtos de controle
ambiental e afins.
§ 2º Nenhum estabelecimento que exerça atividades definidas no caput deste artigo poderá
funcionar sem a assistência e responsabilidade de técnico legalmente habilitado.
§ 3º Cada estabelecimento terá registro específico e independente, ainda que exista mais de
um na mesma localidade, de propriedade da mesma pessoa, empresa, grupo de pessoas ou de empresas.
§ 4º Quando o estabelecimento produzir ou comercializar outros produtos além de pesticidas,
produtos de controle ambiental e afins estes deverão estar adequadamente isolados dos demais.
Seção IX
Do Sistema Unificado de Cadastro de Utilização de Pesticidas e Produtos de Controle
Ambiental Informatizado.
Art. 22. Fica instituído o Sistema Unificado de Cadastro e de Utilização de Pesticidas e de
Produtos de Controle Ambiental de abrangência nacional, que será implantado, mantido e atualizado,
respectivamente, pelos órgãos registrantes.
§1º Deverão ser cadastrados no Sistema Unificado de Cadastro e de Utilização de Pesticidas e
Produtos de Controle Ambiental os estabelecimentos produtores, manipuladores, importadores, exportadores,
instituições dedicadas à pesquisa e experimentação, distribuidores, engenheiros agrônomos ou florestais,
agricultores usuários, prestadoras de serviços para terceiros na aplicação de pesticidas e produtos de controle
ambiental.
§2º O cadastro unificado nacional será regulamentado, respectivamente, pelos órgãos
registrantes.
§3º O Sistema Unificado de Utilização de Pesticidas e de Produtos de Controle Ambiental será
estruturado por meio da captura de dados por via eletrônica dos receituários agronômicos emitidos por
engenheiros agrônomos ou florestal, legalmente habilitados.
§4º A venda de pesticidas e de produtos de controle ambiental aos usuários será feita através
de receituário agronômico, prescrito por profissionais legalmente habilitados, salvo casos excepcionais que
forem previstos na regulamentação desta Lei.
§5º O receituário agronômico eletrônico obtido do Sistema Unificado de Utilização de
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Pesticidas e de Produtos de Controle Ambiental deverá conter, no mínimo:
1. nome do usuário e endereço;
2. cultura e área ou volumes tratados;
3. local da aplicação e endereço;
4. nome comercial do produto usado;
5. quantidade empregada do produto comercial;
6. forma de aplicação;
7. data da prestação do serviço;
8. precauções de uso e recomendações gerais quanto à saúde humana, animais domésticos e
proteção ao meio ambiente; e
9. identificação e assinatura do responsável técnico, do aplicador e do usuário.
Art. 23. A empresa requerente deverá comunicar quaisquer alterações estatutárias ou
contratuais aos órgãos federais registrantes e fiscalizadores até trinta dias após seu registro em órgão
competente.
Art. 24. As empresas importadoras, exportadoras, produtoras ou formuladoras de pesticida,
produto de controle ambiental e afins passarão a adotar, para cada partida importada, exportada, produzida
ou formulada, codificação específica, que deverá constar de todas as embalagens dela originadas, não podendo
ser usado o mesmo código para partidas diferentes.
Art. 25. As pessoas jurídicas que produzam, comercializem, importem, exportem ou que sejam
prestadoras de serviços para terceiros na aplicação de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins
ficam obrigadas a manter à disposição dos órgãos de fiscalização o livro de registro ou outro sistema de controle,
contendo:
I - no caso de produtor de pesticida, de produto de controle ambiental, seus produtos técnicos
e afins:
a) relação detalhada do estoque existente; e
b) nome comercial dos produtos e quantidades produzidas e comercializadas.
II - no caso dos estabelecimentos que comercializem pesticida, de produto de controle
ambiental e afins no mercado interno:
a) relação detalhada do estoque existente; e
b) nome comercial dos produtos e quantidades comercializadas, acompanhados dos
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respectivos receituários.
III - no caso dos estabelecimentos que importem ou exportem pesticida, de produto de
controle ambiental e afins:
a) relação detalhada do estoque existente;
b) nome comercial dos produtos e quantidades importadas ou exportadas; e
c) cópia das respectivas autorizações emitidas pelo órgão federal competente.
IV - no caso das pessoas jurídicas que sejam prestadoras de serviços para terceiros na
aplicação de pesticida, de produto de controle ambiental e afins:
a) relação detalhada do estoque existente;
b) programa de treinamento de seus aplicadores;
c) nome comercial dos produtos e quantidades aplicadas, acompanhados dos respectivos
receituários e guia de aplicação; e
d) cópia do receituário agronômico.
CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES, REANÁLISE E ANÁLISE DOS RISCOS DE PESTICIDAS E DE PRODUTOS DE
CONTROLE AMBIENTAL.
Seção I
Das Alterações
Art. 26. São isentas de avaliação técnica e deverão ser homologadas pelo órgão registrante as
seguintes alterações de registro:
a) marca comercial, razão social e transferências de titularidade;
b) exclusão de fabricantes;
c) inclusão e exclusão de formulador, manipulador e importador constante na lista positiva
publicada pelo Órgão Federal Registrante;
d) inclusão e exclusão de embalagens constantes de lista positiva publicada pelo Órgão
Federal Registrante;
e) alteração de endereço do titular de registro.
f) alteração de endereço e razão social do fabricante, formulador, manipulador, desde que
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não tenha mudança física ou geográfica da localização da unidade fabril.
g) exclusão de culturas e/ou alvos biológicos.
h) inclusão de fabricante já aprovado em produto técnico ou em produto técnico equivalente
no respectivo registro do produto formulado;
§ 1º Os requerimentos de alterações de registro descritos nesse artigo deverão ser
submetidos pela empresa registrante preferencialmente no formato eletrônico para apreciação do Órgão
Federal Registrante.
§ 2º O Órgão Federal Registrante publicará lista positiva atualizada com embalagens e
formuladores autorizados.
§ 3º O Órgão Registrante terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de
submissão eletrônica do pedido de alteração, para homologar a alteração ou solicitar complementação de
informação, e a eventual ausência de resposta será considerada anuência tácita.
§ 4º Por decorrência de alterações procedidas na forma deste artigo, o titular do registro fica
obrigado a proceder às alterações nos rótulos e nas bulas dos produtos produzidos a partir das alterações, no
prazo de 12 (doze) meses.
§ 5º A empresa registrante é responsável pelo teor das informações fornecidas.
Art. 27. Serão avaliadas tecnicamente pelo órgão registrante as seguintes alterações de
registro:
a) processo produtivo;
b) especificações do produto técnico e formulado
c) alteração de matérias primas, outros ingredientes ou aditivos;
d) inclusão de fabricante;
e) estabelecimento de doses superiores às registradas;
f) adequação relacionada a atualização de resíduo nas culturas já indicadas nas monografias;
g) aumento da frequência de aplicação, inclusão de cultura, alteração de modalidade de
emprego, redução de intervalo de segurança, inclusão de alvos biológicos e redução de doses.
§ 1º O órgão registrante terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data
de recebimento do pedido de alteração, para autorizar ou indeferir o pleito, as alterações requeridas neste
artigo ou solicitar complementação de informações para atendimento ao pleito e nesse caso os prazos
obedecerão a regra prevista no art. 12 desta Lei.
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§ 2º Toda autorização de alteração de dados de registro realizada pelo órgão federal
responsável pela área de agricultura ou do meio ambiente, passará a ter efeito a partir da data de sua publicação
no Diário Oficial da União ou no sítio eletrônico do respectivo órgão.
§ 3º Por decorrência de alterações procedidas na forma deste artigo, o titular do registro fica
obrigado a proceder às alterações nos rótulos e nas bulas dos produtos produzidos a partir da publicação das
alterações, no prazo de 12 (doze) meses.
Seção II
Da Reanálise dos Riscos
Art. 28. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio
ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos
ou desaconselharem o uso de pesticida, de produtos de controle ambiental e afins, o órgão federal registrante
poderá instaurar procedimento para reanálise do produto, notificando os registrantes para apresentar a defesa
em favor do seu produto.
§ 1º O órgão federal que atua na área da agricultura é o coordenador do processo de reanálise
dos pesticidas e poderá solicitar informações dos órgãos de saúde e de meio ambiente para complementar sua
análise.
§ 2º O órgão federal que atua na área de meio ambiente é o coordenador do processo de
reanálise dos produtos de controle ambiental e poderá solicitar informações do órgão de saúde para
complementar sua análise.
Art. 29. As reanálises dos pesticidas e afins deverão ser realizadas e concluídas pelo órgão
federal responsável pelo setor da agricultura no prazo de até 1 (um) ano, prorrogável mediante justificativa
técnica por 6 (seis) meses, sem prejuízo da análise de pleitos e alterações de registro em tramitação, bem como
da manutenção da comercialização, produção, importação e uso do produto à base do ingrediente ativo em
reanálise.
§ 1º O órgão federal responsável pelo setor da agricultura deverá desenvolver um plano
fitossanitário de substituição do produto, visando o controle de alvos biológicos que por ventura possam ficar
sem alternativas para manejo integrado de pragas.
§ 2º O pedido de registro de produtos à base do ingrediente ativo em reanálise poderão ser
concedidos pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura enquanto não concluir sua reanálise.
Art. 30. As reanálises dos produtos de controle ambiental e afins deverão ser realizadas e
concluídas pelo órgão federal responsável pelo setor de meio ambiente no prazo de até 1 (um) ano, prorrogável

78 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

mediante justificativa técnica por 6 (seis) meses, sem prejuízo da análise de pleitos e alterações de registro em
tramitação, bem como da manutenção da comercialização, produção, importação, exportação e uso do produto
à base do ingrediente ativo em reanálise.
§ 1º Durante a reanálise o órgão federal responsável pelo setor de meio ambiente deverá
desenvolver um plano de controle ambiental sistêmico de substituição do produto, visando o controle de alvos
biológicos que por ventura possam ficar sem alternativas de manejo.
§ 2º Os pedidos de registro de produtos à base do ingrediente ativo em reanálise poderão ser
concedidos pelo órgão federal responsável pelo setor de meio ambiente enquanto não concluir sua reanálise.
Art. 31. Ao final do procedimento de reanálise, após manifestação conclusiva, o Órgão Federal
Registrante poderá:
I - manter o registro sem alterações;
II - manter o registro, mediante a necessária adequação;
III - propor a mudança da formulação, dose ou uso;
IV - restringir a comercialização;
V - proibir, suspender ou restringir a produção ou importação;
VI - proibir, suspender ou restringir o uso; e
VII - cancelar ou suspender o registro.
Parágrafo único. Antes das hipóteses dos incisos IV a VII devem ser adotadas as medidas
previstas nos artigos 29 e 30.
Art. 32. Em nenhuma hipótese será dado tratamento diferenciado entre as empresas com
requerimentos ou alteração de registro em tramitação e as empresas com registro ou permissão para
comercialização, produção, importação, exportação e uso do produto à base do ingrediente ativo em reanálise.
Art. 33. É vedada a reanálise de registro de pesticidas, de produtos de controle ambiental,
que se fundamente em relatórios, dados e informações fornecidos somente por interessado detentor do
registro.
CAPÍTULO V
DA REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
Art. 34. O procedimento de registro, de produção e de comercialização de pesticidas, de
produtos de controle ambiental, componentes e afins, regulados nos termos desta Lei, deverá obedecer,
igualmente, ao disposto na Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e
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repressão às infrações contra a ordem econômica, de forma a prevenir e repreender as infrações contra a
ordem econômica e que nenhuma empresa ou grupo de empresas seja capaz de alterar, unilateral ou
coordenadamente, as condições de mercado.
Art. 35. Emitido o registro para o pesticida, produto de controle ambiental, e afins, o titular
do registro terá até 2 (dois) anos para iniciar a produção e comercialização do produto, sob pena de
cancelamento do registro concedido.
§ 1º Obtido o registro, o titular do registro deverá informar ao órgão registrante sobre o início
da produção e comercialização do produto registrado.
§ 2º Ocorrido o cancelamento do registro do produto na forma do caput, o titular somente
poderá pleitear novo registro após transcorrido 1 (um) ano do cancelamento.
CAPÍTULO VI
DO CONTROLE DE QUALIDADE
Art. 36. O órgão registrante manterá atualizados e aperfeiçoados os mecanismos destinados
a fiscalizar a qualidade dos pesticidas e produtos de controle ambiental e afins, tendo em vista a identidade,
pureza e eficácia dos produtos.
§ 1º As medidas a que se refere este artigo se efetivarão por meio das especificações e do
controle da qualidade dos produtos e da fiscalização da pesquisa, manipulação, produção e importação.
§ 2º A definição das especificações, níveis de controle e tolerâncias para o controle de
qualidade dos pesticidas e produtos de controle ambiental, seus produtos técnicos, outros ingredientes e afins
serão fixados pelo órgão registrante.
§ 3º Os limites aceitáveis de diferença entre a composição do produto formulado e o resultado
da avaliação química obedecerão ao estabelecido pelo órgão registrante.
Art. 37. Sem prejuízo do controle e da fiscalização, a cargo do Poder Público, toda empresa
fabricante, formuladora ou importadora de pesticidas e produtos de controle ambiental e afins deverá dispor
de unidade de controle de qualidade, podendo ser em laboratório próprio ou terceirizado, com a finalidade de
verificar, com a emissão de laudos, a qualidade do processo produtivo, das matérias-primas e substâncias
empregadas, quando couber, e dos produtos finais fabricados, formulados ou importados.
Parágrafo único. As empresas fabricantes de pesticidas e produtos de controle ambiental e
afins, que contenham impurezas relevantes do ponto de vista toxicológico ou ambiental, fornecerão laudos de
análise do teor de impurezas toxicologicamente relevantes, conforme estabelecido por ocasião da concessão
do registro.
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Art 38. As empresas titulares de registro, fabricantes e formuladoras de pesticidas e de
produto de controle ambiental e afins, produtos técnicos e outros ingredientes poderão adotar procedimentos
de revalidação, retrabalho e reprocessamento, conforme procedimento a ser estabelecido pelos respectivos
órgãos registrantes em ato específico.

CAPÍTULO VII
DA COMERCIALIZACAO, DAS EMBALAGENS, DOS RÓTULOS E DAS BULAS
Seção I
Da Comercialização.
Art. 39. Os pesticidas e produtos de controle ambiental e afins serão comercializados
diretamente aos usuários mediante a apresentação de Receita Agronômica própria emitida por profissional
legalmente habilitado, salvo para casos excepcionais que forem previstos na regulamentação desta lei.
§ 1º O profissional habilitado poderá prescrever receita agronômica antes da ocorrência da
praga, de forma preventiva, visando ao controle de alvos biológicos que necessitam de aplicação de pesticidas,
de produtos de controle ambiental e afins.
§ 2º O profissional habilitado poderá recomendar mistura em tanque quando necessário.
Art. 40. As empresas titulares de registro deverão encaminhar até 31 de janeiro de cada ano,
em via eletrônica, ao órgão federal registrante, os dados anuais referentes às quantidades de produtos
importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados de acordo com o modelo de relatório anual
do órgão registrante.
Seção II
Das Embalagens.
Art. 41. As embalagens do pesticida e do produto de controle ambiental e afins deverão
atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
I - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação,
perda ou alteração de seu conteúdo e de modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, reutilização e
reciclagem;
II - os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de ser atacados pelo conteúdo ou
de formar com ele combinações nocivas ou perigosas;
III - devem ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma a não sofrer
enfraquecimento e a responder adequadamente às exigências de sua normal conservação;
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IV - devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela
primeira vez.
V - as embalagens rígidas deverão apresentar, em local de fácil visualização, exceto na tampa
e dispensada a gravação de modo indelével, o nome da empresa titular do registro e advertência quanto ao não
reaproveitamento da embalagem.
§ 1º A manipulação, o fracionamento e a reembalagem de pesticida, de produto de controle
ambiental e afins com o objetivo de comercialização somente poderão ser realizados pela empresa produtora,
ou por estabelecimento devidamente autorizado, sob responsabilidade daquela, em locais e condições
previamente autorizados pelos órgãos competentes.
§ 2º É permitida a manipulação e o fracionamento para uso próprio na propriedade agrícola
no momento do uso.
§ 3º Os usuários de pesticida, de produto de controle ambiental, e afins deverão efetuar a
devolução das embalagens vazias, suas respectivas tampas e eventuais resíduos pós-consumo dos produtos aos
estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas
bulas, no prazo de até um ano, contado da data de compra, ou da data de vencimento, ou prazo superior, se
autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centrais de
recebimento, bem como ações de recebimento itinerantes, desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão
competente.
§ 4º Quando o produto não for fabricado no País, assumirá a responsabilidade de que trata o
§ 3º a pessoa jurídica responsável pela importação e, tratando-se de produto importado submetido a
processamento industrial ou a novo acondicionamento, caberá ao órgão registrante defini-la.
§ 5º As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água
deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme
normas técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas.
§ 6º As empresas produtoras e comercializadoras de pesticidas, de produtos controle
ambiental e afins são responsáveis pela destinação das embalagens vazias e eventuais resíduos pós-consumo
dos produtos por elas fabricados e comercializados com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização após
a devolução pelos usuários e pela ação fiscalizatória, obedecidas as normas e instruções dos órgãos
competentes.
§ 7º As empresas produtoras de equipamentos para pulverização agrícola deverão inserir nos
novos equipamentos adaptações destinadas a facilitar as operações de tríplice lavagem ou tecnologia
equivalente.
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§ 8º As empresas produtoras e comercializadoras de pesticida, de produtos de controle
ambiental e afins, implementarão, em colaboração com o Poder Público, programas educativos e mecanismos
de controle à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários.
§ 9º As embalagens que acondicionam sementes tratadas com pesticidas não seguirão as
exigências contidas nesta Lei e poderão ser direcionadas ou destinadas para outros usos ambientalmente
corretos.
Art. 42. As alterações de embalagens, de rótulo e bula deverão ser realizadas em até 12 (doze)
meses contados da data da homologação da alteração, sendo permitido o uso das embalagens, bulas e rótulos
remanescente na produção dentro deste prazo.
Seção III
Da Rotulagem para Venda e Uso
Art. 43. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os pesticidas,
produtos de controle ambiental e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em português,
que contenham, entre outros, os seguintes dados:
I – indicações para a identificação do produto, compreendendo:
a) o nome do produto;
b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos ingredientes
inertes que contém;
c) a quantidade de pesticidas e de produtos de controle ambiental ou afins, que a embalagem
contém, expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso;
d) o nome e o endereço do fabricante e do importador;
e) os números de registro do produto e do estabelecimento fabricante ou importador;
f) o número do lote ou da partida;
g) um resumo dos principais usos do produto;
h) a classificação toxicológica e ambiental do produto, de acordo com o Sistema Globalmente
Harmonizado de Rotulagem - GHS;
II - instruções para utilização, que compreendam:
a) a data de fabricação e de vencimento;
b) o intervalo de segurança;
c) informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre outras: a indicação de onde ou
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sobre o que deve ser aplicado; o nome comum e científico do alvo biológico que se pode com ele combater ou
os efeitos que se pode obter; a época em que a aplicação deve ser feita; o número de aplicações e, se for o
caso, o espaçamento entre elas; as doses e os limites de sua utilização; recomendações para uso em misturas
em tanque e fornecer informações sobre pH ideal da calda de pulverização.
d) informações sobre os equipamentos a serem usados e a descrição dos processos de tríplice
lavagem ou tecnologia equivalente, procedimentos para a devolução, destinação, transporte, reciclagem,
reutilização e inutilização das embalagens vazias e efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da destinação
inadequada dos recipientes.
III – informações, de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado de Rotulagem – GHS,
relativas aos perigos potenciais, compreendidos:
a) os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o meio
ambiente;
b) precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos
animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente;
c) símbolos de perigo e frases de advertência padronizados, de acordo com a classificação
toxicológica do produto;
d) instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros,
antídotos e recomendações para os médicos;
IV – recomendação para que o usuário leia o rótulo e a bula antes de utilizar o produto.
§ 1º Os textos e símbolos impressos nos rótulos serão claramente visíveis e facilmente legíveis
em condições normais e por pessoas comuns.
§ 2º Fica facultada a inscrição, nos rótulos e bulas, de dados não estabelecidos como
obrigatórios, sem necessidade de prévia aprovação, desde que:
I – não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios;
II – não contenham:
a) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto à natureza, composição,
segurança e eficácia do produto, e sua adequação ao uso;
b) comparações falsas ou equívocas com outros produtos;
c) indicações que contradigam as informações obrigatórias;
d) declarações de propriedade relativas à inocuidade, tais como "seguro", "não venenoso",
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"não tóxico"; com ou sem uma frase complementar, como: "quando utilizado segundo as instruções";
e) afirmações de que o produto é recomendado por qualquer órgão do Governo.
§ 3º Quando, mediante aprovação do órgão competente, for juntado folheto complementar
que amplie os dados do rótulo, ou que contenha dados que obrigatoriamente deste devessem constar, mas que
nele não couberam, pelas dimensões reduzidas da embalagem, observar-se-á o seguinte:
I – deve-se incluir no rótulo frase que recomende a leitura do folheto anexo, antes da
utilização do produto;
II – em qualquer hipótese, os símbolos de perigo, o nome do produto, as precauções e
instruções de primeiros socorros, bem como o nome e o endereço do fabricante ou importador devem constar
tanto do rótulo como do folheto.
Art. 44. A empresa registrante é obrigada a informar sobre eventual incompatibilidade de
mistura de seu pesticida com outros pesticidas ou afins.
Art. 45. As alterações que se fizerem necessárias em rótulos e bulas decorrentes de restrições
estabelecidas por órgãos competentes dos Estados, do Distrito Federal, em conformidade com o artigo 9°.
I – deverão estar em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado de Rotulagem
– GHS;
II - são dispensadas de aprovação federal;
III – deverão ser colocadas na área da bula destinada a essa finalidade e comunicadas pela
empresa registrante ao órgão federal registrante, no prazo de até 12 (doze) meses;
IV – nesse prazo, devem ser encaminhadas preferencialmente via sistema eletrônico ao Órgão
Federal Registrante as bulas modificadas.
CAPÍTULO VIII
DO ARMAZENAMENTO E DO TRANSPORTE
Seção I
Do Armazenamento
Art. 46. O armazenamento de pesticidas, de produtos de controles ambientais e afins
obedecerá à legislação específica vigente para produtos químicos e às instruções fornecidas pelo fabricante,
inclusive especificações e procedimentos a serem adotados no caso de acidentes, derramamento ou vazamento
de produto.
Seção II
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Do Transporte
Art. 47. O transporte de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins está sujeito às
regras e aos procedimentos estabelecidos nas legislações específicas de produtos químicos.
CAPÍTULO IX
DA INSPEÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
Art. 48. A inspeção e fiscalização de pesticidas e de produtos de controle ambiental e produtos
técnicos e afins serão definidas em regulamento especifico pelo órgão registrante.
CAPÍTULO X
DA RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA
Art. 49. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta Lei, os responsáveis pelos danos
ao meio ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua indenização ou reparação integral.
Art. 50. As responsabilidades pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente,
quando da produção, comercialização, utilização, transporte de pesticidas, de produtos de controle ambiental
e afins, bem como quando da destinação de embalagens vazias, cabem:
a) ao profissional, quando comprovada receita errada, ou quando se constate imperícia,
imprudência ou negligência;
b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário
agronômico ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais;
c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário agronômico ou em
desacordo com ele, quando o receituário for exigido;
d) ao registrante que, por dolo, omitir informações ou fornecer informações incorretas;
e) ao agricultor, quando produzir produtos agrícolas em desacordo com as recomendações do
fabricante ou em desacordo com o receituário agronômico, ou quando não der destinação às embalagens vazias
em conformidade com a legislação pertinente;
f) ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados
à proteção da saúde dos trabalhadores na produção, distribuição e aplicação dos produtos.
Art. 51. Aquele que produzir, importar e comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço,
der destinação a sobras e embalagens vazias de pesticidas, de controle ambiental e afins, em descumprimento
às exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito as sanções estabelecidas nesta Lei.

86 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

Art. 52. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas
previstas nesta Lei e demais disposições legais pertinentes.
Parágrafo único. As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no
regulamento desta Lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, suspensão de
venda de produto e embargos de atividades, com as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – apreensão ou interdição do pesticida e do produto de controle ambiental, e afins;
IV – inutilização do pesticida e do produto de controle ambiental, e afins;
V – suspensão de registro, autorização ou licença do pesticida e de produto de controle
ambiental e afins;
VI – cancelamento de registro, autorização ou licença do pesticida e de controle ambiental e
afins;
VII – interdição temporária ou definitiva parcial ou total do estabelecimento, atividade ou
empreendimento;
VIII – destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resíduos acima do permitido;
IX – destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, nos quais tenha havido aplicação
de produtos de uso não autorizado, a critério do órgão competente.
Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação das sanções impostas aos
infratores desta Lei nos veículos oficiais, ressalvado o direito ao contraditório e observado o disposto no art. 23
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 53. Os pesticidas e de produtos de controle ambiental e afins apreendidos como resultado
da ação fiscalizadora serão inutilizados ou poderão ter outro destino, a critério da autoridade competente.
Art. 54. O Poder Público desenvolverá ações de educação, instrução, divulgação e
esclarecimento, que estimulem o uso seguro e eficaz do pesticida, de produto de controle ambiental e afins,
com o objetivo de reduzir eventuais efeitos prejudiciais para os seres humanos e o meio ambiente e de prevenir
acidentes decorrentes de sua utilização indevida.
Art. 55. Compete aos órgãos de registro e fiscalização, referidos nos artigos 8º e 9º desta Lei,
definir critérios, valores e aplicar multas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais), proporcionalmente à gravidade da infração.
§ 1º As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste
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artigo.
§ 2º No caso de reincidência na mesma infração, a multa será aplicada em dobro.
§ 3º No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou omissão
inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da
paralisação imediata da atividade ou da interdição do laboratório ou da instituição ou empresa responsável.
§ 4º As multas previstas nesta Lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades de registro e
fiscalização, de acordo com as respectivas competências.
§ 5º Os órgãos e entidades fiscalizadores da administração pública federal poderão celebrar
convênios com os Estados, Distrito federal e Municípios, para a execução de serviços relacionados à atividade
de fiscalização prevista nesta Lei e poderão repassar-lhes parcela da receita obtida com a aplicação de multas.
§ 6º Quando a infração constituir crime ou contravenção, ou lesão à Fazenda Pública ou ao
consumidor, a autoridade fiscalizadora encaminhará cópia do auto de infração ao órgão competente para
apuração das responsabilidades administrativa e penal.
CAPITULO XI
DOS CRIMES E DAS PENAS
Art. 56. Produzir, armazenar, transportar, importar, utilizar ou comercializar pesticidas,
produtos de controle ambiental ou afins não registrados ou não autorizados:
I - Pena - reclusão, de 3 (três) a 9 (nove) anos, e multa.
§ 1º Agrava-se a pena:
a) de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se resultar dano à propriedade alheia;
b) de 1/3 (um terço) até a metade, se resultar dano ao meio ambiente;
c) da metade até 2/3 (dois terços), se resultar lesão corporal de natureza grave em outrem;
d) de 2/3 (dois terços) até o dobro, se resultar a morte.
Art. 57. Produzir, importar, comercializar e dar destinação a resíduos e embalagens vazias de
pesticida, de controle ambiental ou afins em desacordo com esta Lei:
I - Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
CAPÍTULO XII
DO SISTEMA UNIFICADO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Art. 58. Fica instituído o Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica -
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SISPA, coordenado pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura, com o objetivo de:
I - adotar sistema único de avaliação dos requerimentos de registro e de alterações de registro
de pesticidas, para os fins previstos no caput do art. 1º desta Lei;
II - disponibilizar informações sobre o andamento dos processos relacionados com pesticida;
III - facilitar a apresentação, cadastro, e avaliação dos dados e informações apresentados pelas
empresas registrantes;
IV - facilitar o acolhimento de dados e informações relativas à comercialização de pesticida e
afins;
V- garantir a segurança da informação sigilosa e de segredos industriais sob pena de
responsabilidade;
VI - implementar, manter e disponibilizar dados e informações sobre as quantidades totais de
produtos por categoria, importados, produzidos, exportados e comercializados no país, bem como os produtos
não comercializados;
VII - manter cadastro e disponibilizar informações sobre as empresas e áreas autorizadas para
pesquisa e experimentação de pesticida e afins;
VIII - permitir a interação eletrônica com as empresas registrantes de pesticida e afins;
IX - submissão eletrônica obrigatória para todos os requerimentos de processos de registro e
de alterações de registro de pesticida e afins;
Parágrafo único. O SISPA será desenvolvido e implementado no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, após a publicação desta Lei.
CAPÍTULO XIII
DA CRIAÇÃO DA TAXA DE AVALIAÇÃO DE REGISTRO
Seção I
Da Criação, do Fato Gerador, dos sujeitos passivos e valores.
Art. 59. Fica criada a Taxa de Avaliação e de Registro de produtos técnicos, produtos técnicos
equivalentes, produtos novos, produtos formulados e produtos genéricos, de pesticidas e de produtos de
controle ambiental, RET, produto atípico, produto idêntico e produto para agricultura orgânica, cujo fato
gerador é a efetiva prestação de serviços de avaliação e de registros.
§ 1º São sujeitos passivos da taxa a que se refere o caput deste artigo as pessoas jurídicas
requerentes dos pedidos de registro e de avaliações dos produtos indicados no art. 2º, quando do pleito do
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serviço.
§ 2º A taxa será devida de acordo com os seguintes valores:
I – avaliação e registro ou permissão de:
a) Produto Novo - formulado: R$ 100.000,00.
b) Produto Novo - técnico: R$ 80.000,00.
c) Produto formulado: R$ 50.000,00.
d) Produto genérico: R$ 40.000,00.
e) Produto formulado idêntico: R$ 30.000,00.
f) Produto técnico equivalente: R$ 40.000,00.
g) Produto atípico: R$ 5.000,00.
h) Registro Especial Temporário – RET: R$ 5.000,00.
i) Produtos para a agricultura orgânica: R$ 30.000,00.
j) Produto a base de agente biológico de controle: R$ 30.000,00.
k) Prémistura: R$ 50.000,00.
II - avaliação para alterações de registro de produtos:
a) conjunto de alterações do art. 26: Isento.
b) conjunto de alterações do art. 27: R$ 30.000,00.
CAPÍTULO XIV
DA DESTINAÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS COM A TAXA DE AVALIAÇÃO DE REGISTRO
Art. 60. O produto da arrecadação das taxas previstas no artigo anterior será recolhido ao
Fundo Federal Agropecuário - FFAP, criado pela Lei Delegada nº 8, de 11 de outubro de 1962.
Art. 61. Os recursos arrecadados serão destinados exclusivamente a fiscalizar e fomentar o
desenvolvimento de atividades fitossanitárias e a promover a inovação tecnológica do setor agrícola em
sanidade vegetal.
Art. 62. Também poderão constituir recursos ao Fundo Federal Agropecuário – FFAP para
fiscalizar e fomentar o desenvolvimento de atividades fitossanitárias e promover a inovação tecnológica do
setor agrícola em sanidade vegetal:
I - os valores da arrecadação dos serviços de registro de pesticidas a que se refere o art. 60;
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II - os recursos orçamentários da União direcionados para a finalidade;
III - as doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;
IV - recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT),
instituído pela Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007;
V - recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, instituído pela Lei nº 7.797, de 10 de julho
de 1989;
VI - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas.
§ 1° O saldo apurado em cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte,
a crédito do FFAP.
§ 2° Os recursos do FFAP serão aplicados prioritariamente em projetos nas seguintes áreas:
I - desenvolvimento, instrumentalização técnica das áreas de análise e registro de pesticidas
e de produtos de controle ambiental;
II - desenvolvimento, implementação e a manutenção do Sistema de Informação e Avaliação
Eletrônica - SISPA;
III - controle e monitoramento das atividades de uso de produtos fistossanitários;
IV - capacitação em manejo fitossanitário e formação de agentes multiplicadores em atividade
fitossanitária e segurança do trabalhador rural;
V - educação de controle ambiental e manejo fitossanitário;
VI - contratação de consultores ad hoc para fins de suporte técnico nas análises dos processos
de registro dos produtos considerados prioritários pelo órgão registrante.
§ 3º Adicionalmente aos recursos previstos no artigo 60 desta Lei, constituem recursos do
FFAP a reversão dos saldos anuais não aplicados, de ações realizadas por entidades nacionais ou internacionais,
públicas ou privadas, e outras fontes de recursos que lhe forem especificamente destinadas, inclusive
orçamentos compartilhados com outros entes da Federação.
§ 4º Será elaborado Plano Anual de Aplicação - PAA dos recursos do FFAP, devendo ser
apresentado anualmente relatório de sua execução.
§ 5° Os recursos do FFAP somente poderão ser destinados a projetos de órgãos e entidades
públicas, ou de entidades privadas sem fins lucrativos.
§ 6º A aplicação dos recursos do FFAP nos projetos de que trata o § 2° deste artigo será feita
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prioritariamente em entidades públicas, de pesquisa e de difusão de tecnologia.
CAPITULO XV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 63. As instituições que desenvolverem atividades reguladas por esta Lei na data de sua
publicação deverão adequar-se aos dispositivos no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da
publicação desta Lei.
Art. 64. Ficam convalidados atos praticados sob a égide da Lei no 7.802, de 11 de julho de
1989.
Art. 65. O art. 3º da Lei Delegada nº 8, de 11 de outubro de 1962, passa a vigorar acrescido
dos seguintes incisos:
“Art. 3º ........................................................................................
....................................................................................................
XXII - desenvolvimento, instrumentalização técnica das áreas de análise e registro de
pesticidas e de produtos de controle ambiental;
XXIII - desenvolvimento, implementação e a manutenção do Sistema de Informação e
Avaliação Eletrônica - SISPA;
XXIV - controle e monitoramento das atividades de uso de pesticidas;
XXV - capacitação em manejo fitossanitário e formação de agentes multiplicadores em
atividade fitossanitária e segurança do trabalhador rural;
XXVI - educação de controle ambiental e manejo fitossanitário;
XXVII - contratação de consultores ad hoc para fins de suporte técnico nas análises dos
processos de registros dos produtos considerados prioritários pelo órgão registrante”. (NR)
Art. 66. O art. 6º da Lei Delegada nº 8, de 11 de outubro de 1962, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 6º O FFAP será administrado por um Conselho, com participação da sociedade civil, com
função de opinar sobre a distribuição e destinação dos seus recursos e a avaliação de sua aplicação, sob a
presidência do Ministro da Agricultura, seu membro nato, e compor-se-á de:
I - Um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que o presidirá;
II - Um representante do Ministério do Meio Ambiente;
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III - Um representante do Ministério da Saúde;
IV - Dois representantes indicados pelo setor agrícola;
V - Dois representantes indicados pela indústria de pesticidas e de controle ambiental;
VI - Um representante do órgão federal de pesquisa agropecuária;
Parágrafo único. Os membros do Conselho serão designados pelo Ministro de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. (NR)
Art. 67. Revogam-se as Leis nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e nº 9.974, de 06 de junho de
2000, e os seguintes dispositivos:
I - os itens 2.2.1 a 2.2.5, itens 2.3 a 2.7 e itens 4.2 a 4.4 do Anexo de preços e serviços da Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981;
II - o § 4º do art. 53 da Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013;
III - o item 8 do Anexo II da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.

Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 18 de junho de 2018.
Deputado LUIZ NISHIMORI
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6299, de 2002,
do Senado Federal, que "altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos
e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins, e dá outras providências", e apensados, em reunião extraordinária realizada hoje, opinou
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e, no
mérito, pela aprovação do Projeto de Lei 6.299/2002 e dos PL's nºs 2.495/2000, 3.125/2000, 5.852/2001,
5.884/2005, 6.189/2005, 1.567/2011, 1.779/2011, 4.166/2012, 3.200/2015, 3.649/2015, 6.042/2016 e
8.892/2017, apensados, com Substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição dos PL's nºs 713/1999, 1.388/1999,
7.564/2006, 3.063/2011, 4.412/2012, 49/2015, 371/2015, 461/2015, 958/2015, 1.687/2015, 2.129/2015,
4.933/2016, 5.218/2016, 5.131/2016, 7.710/2017, 8.026/2017 e 9.271/2017, apensados, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Luiz Nishimori. Os Deputados Bohn Gass, Chico Alencar, Edmilson Rodrigues, Ivan Valente,
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Jandira Feghali, João Daniel, Nilto Tatto, Padre João, Patrus Ananias e Paulo Teixeira apresentaram voto em
separado.
Participaram da votação do parecer os senhores Deputados:
Tereza Cristina - Presidente; Valdir Colatto e Bohn Gass - Vice-Presidentes; Luiz
Nishimori - Relator; César Halum, Covatti Filho, Luis Carlos Heinze, Professor Victório Galli, Sergio Souza, Zé
Silva, Jandira Feghali, Marcos Montes, Padre João, Adilton Sachetti, Alessandro Molon - Titulares; Alceu
Moreira, Junji Abe, Celso Maldaner, Alberto Fraga, Fabio Garcia, Nilto Tatto, Nilson Leitão, Ivan Valente,
Edmilson Rodrigues, Geraldo Resende, Júlio Delgado e Subtenente Gonzaga - Suplentes.
Sala da Comissão, em 25 de junho de 2018.
Deputada TEREZA CRISTINA
Presidente
Deputado LUIZ NISHIMORI
Relator

SUBSTITUTIVO ADOTADO PROJETO DE LEI Nº 6.299, DE 2002
(PLS nº 526, de 1999)
(Apensados: PL nº, 2.495/2000, 3.125/2000, 5.852/2001, 5.884/2005, 6.189/2005, 1.567/2011, 1.779/2011,
4.166/2012, 3.200/2015, 3.649/2015, 6.042/2016, 8.892/2017)
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de pesticidas e de produtos de controle
ambiental e afins, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de pesticidas e de produtos de
controle ambiental, seus produtos técnicos e afins, serão regidos por esta Lei.
§ 1º Os produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso
nos setores de proteção de ambientes urbanos e industriais são regidos pela Lei nº 6.360, de 23 de setembro
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de 1976.
§ 2º Os produtos com função adjuvante não estão regulados na presente Lei e serão regidos
por regulamento específico.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - aditivo - substância ou produto adicionado a pesticidas, produtos de controle ambiental e
afins, para melhorar sua ação, função, durabilidade, estabilidade e detecção ou para facilitar o processo de
produção;
II - adjuvante - produto utilizado em mistura com produtos formulados para melhorar a sua
aplicação;
III - afins - substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes,
fitorregulador, ativador de planta, protetores e outros com finalidades específicas;
IV - agente biológico de controle - o organismo vivo, de ocorrência natural ou obtido por
manipulação genética, introduzido no ambiente para o controle de uma população ou de atividades biológicas
de outro organismo vivo considerado nocivo;
V - alvo biológico - organismo que demanda controle pelo uso de pesticida ou de produto de
controle ambiental;
VI - análise dos riscos - processo constituído por três fases sucessivas e interligadas: avaliação,
gestão (manejo) e comunicação dos riscos, em que:
a) avaliação do risco - caracterização científica e sistemática da natureza e magnitude dos
riscos à saúde humana e ao meio ambiente resultantes da exposição a determinadas substâncias ou produtos,
cujo processo inclui a identificação do perigo, a avaliação da dose-resposta (caracterização do perigo), a
avaliação da exposição à substância e a caracterização do risco;
b) comunicação dos riscos - transmissão de informações relativas a perigos e riscos, fatores
relacionados com riscos e percepção do risco, especialmente as pertinentes ao manuseamento e a aplicação de
pesticida e de produtos de controle ambiental, bem como ao estabelecimento de requisitos mínimos de saúde
e segurança no local de trabalho para precaver os riscos decorrentes da exposição dos trabalhadores a esses
produtos, e as medidas preventivas, gerais e específicas, para a redução desses riscos.
c)

gestão dos riscos - o processo, decorrente da avaliação dos riscos, que consiste em

ponderar fatores políticos, econômicos, sociais e regulatórios bem como os efeitos sobre a saúde humana e
meio ambiente, em consulta com as partes interessadas, tendo em conta a avaliação dos riscos e outros fatores
legítimos e, se necessário, selecionar opções apropriadas para proteger a saúde e o meio ambiente.
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d) perigo - propriedade inerente a um agente biológico, químico ou físico, com
potencialidades para provocar um efeito nocivo para a saúde humana ou para o meio ambiente.
e) risco - a probabilidade da ocorrência de um efeito nocivo para a saúde ou para o meio
ambiente combinado com a severidade desse efeito, como consequência da exposição a um perigo;
f)

risco inaceitável - nível de risco considerado insatisfatório por permanecer inseguro ao

ser humano ou ao meio ambiente, mesmo com a implementação das medidas de gerenciamento dos riscos.
VII - cultura com suporte fitossanitário insuficiente – CSFI - culturas para as quais a falta ou
número reduzido de pesticidas e afins registrados acarreta impacto socioeconômico negativo, em função do
não atendimento das demandas fitossanitárias;
VIII - dano - é a manifestação nociva de uma substância ou processo para a saúde humana ou
para o meio ambiente.
IX - fabricante - pessoa jurídica habilitada a produzir produto técnico, ou produto técnico
equivalente.
X - formulador - pessoa jurídica habilitada a produzir pesticidas, produtos de controle
ambiental e afins;
XI - homologar - ato dos órgãos federais de validar os documentos apresentados pelo
registrante do produto e demais agentes previstos nesta Lei;
XII - importação - ato de entrada de pesticidas, produtos de controle ambiental e afins no País;
XIII - impureza - substância diferente do ingrediente ativo derivada do seu processo de
produção;
XIV - ingrediente ativo - agente químico, físico ou biológico que confere eficácia aos pesticidas,
produtos de controle ambiental e afins;
XV - intervalo de reentrada – intervalo de tempo entre a aplicação de pesticidas, produtos de
controle ambiental ou afins e a entrada de pessoas na área tratada sem a necessidade de uso de equipamento
de proteção individual - EPI;
XVI - intervalo de segurança na aplicação de pesticidas, produtos de controle ambiental ou
afins:
a) antes da colheita: intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita;
b) em ambientes hídricos: intervalo de tempo entre a última aplicação e o reinício das
atividades de irrigação, dessedentação de animais, balneabilidade, consumo de alimentos provenientes do local
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e captação para abastecimento público;
c) em pastagens: intervalo de tempo entre a última aplicação e o consumo do pasto;
d) pós-colheita: intervalo de tempo entre a última aplicação e a comercialização do produto
tratado;
XVII - Limite Máximo de Resíduo (LMR) - quantidade máxima de resíduo de pesticidas ou afins
oficialmente aceita no alimento, em decorrência de aplicação adequada em fases específicas, desde sua
produção até o consumo, expressa em partes (em peso) do ingrediente ativo do pesticida, afim ou seus resíduos
por milhão de partes de alimento (em peso) (ppm ou mg/kg);
XVIII - manipulador - pessoa jurídica habilitada e autorizada a fracionar e reembalar pesticidas,
produtos de controle ambiental e afins, com objetivo específico de comercialização;
XIX - matéria-prima - substância, produto ou organismo utilizado na obtenção de um
ingrediente ativo, ou de um produto que o contenha, por processo químico, físico ou biológico;
XX - mistura em tanque - associação de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins
no tanque do equipamento aplicador.
XXI - monografia - instrumento público, que compila de forma sumarizada diversas
informações e dados dos estudos de um ingrediente ativo ou de agente biológico de pesticida ou de produto
de controle ambiental, com registro vigente ou não, resultantes da avaliação efetuada no País e com
manutenção de atualizações que vierem a ser incorporadas;
XXII - órgão registrante - órgão da administração pública federal que atribui o direito de
fabricar, formular, comercializar, exportar, importar, manipular ou utilizar pesticida, produto de controle
ambiental e produto técnico.
XXIII - outro ingrediente - substância ou produto não ativo em relação à eficácia dos pesticidas
ou dos produtos de controle ambiental usado apenas como veículo, diluente ou para conferir características
próprias às formulações;
XXIV - país de origem - país ou países em que o produto fistossanitário, produto de controle
ambiental ou afim é produzido;
XXV - pesquisa e desenvolvimento - procedimentos técnico-científicos efetuados visando
gerar informações e conhecimentos a respeito da aplicabilidade de pesticidas, produtos de controle ambiental,
seus componentes e afins, da sua eficiência e dos seus efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente;
XXVI – pesticidas - produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados
ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens ou
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na proteção de florestas plantadas, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de
preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos;
XXVII - pré-mistura - produto obtido a partir de produto técnico, por intermédio de processos
químicos, físicos ou biológicos, destinado exclusivamente à preparação de produtos formulados;
XXVIII - produção - processo de natureza química, física ou biológica para obtenção de
pesticidas, de produtos de controle ambiental e seus produtos técnicos;
XXIX - produto atípico - produtos formulados à base de cobre, enxofre e óleos vegetais ou
minerais.
XXX - produtos de controle ambiental - produtos e agentes de processos físicos, químicos ou
biológicos, destinados ao uso nos setores de proteção de florestas nativas ou de outros ecossistemas e de
ambientes hídricos, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação
danosa de seres vivos considerados nocivos;
XXXI - produto de degradação - substância ou produto resultante de processos de degradação,
de pesticidas, produtos de controle ambiental e seus produtos técnicos e afins;
XXXII - produto formulado – pesticidas, produtos de controle ambiental ou afim obtido a partir
de produto(s) técnico(s) ou de pré-mistura, por intermédio de processo físico, ou diretamente de matériasprimas por meio de processos físicos, químicos ou biológicos;
XXXIII - produto genérico – pesticida, produto de controle ambiental ou afim formulado
exclusivamente a partir de produto técnico equivalente;
XXXIV - produto idêntico – pesticidas, produto de controle ambiental ou afim com composição
qualitativa e quantitativa idêntica ao de outro produto já registrado, com os mesmos fabricantes e mesmos
formuladores, com as mesmas indicações, alvos e doses;
XXXV - produto novo - produto contendo ingrediente ativo ainda não registrado ou autorizado
no Brasil;
XXXVI - produto técnico - produto obtido diretamente de matérias-primas por processo
químico, físico ou biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou de pré-misturas e cuja
composição contenha teor definido de ingrediente ativo e impurezas, podendo conter estabilizantes e produtos
relacionados, tais como isômeros;
XXXVII - produto técnico equivalente - produto técnico que tem o mesmo ingrediente ativo de
outro produto técnico já registrado, cujo seu teor e conteúdo de impurezas não variem a ponto de alterar seu
perfil toxicológico ou ecotoxicológico conforme os critérios e procedimentos sobre equivalência estabelecidos
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pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO);
XXXVIII - produto técnico de referência - produto técnico, que tenha seu registro suportado
por estudos físico-químicos, toxicológicos e ambientais completos;
XXXIX - receituário agronômico - prescrição para utilização de pesticidas, de produto de
controle ambiental ou afim, por profissional legalmente habilitado;
XL - registrante de produto - pessoa jurídica legalmente habilitada que solicita o registro de
pesticida, de produto de controle ambiental, produto técnico ou afim.
XLI - registro ou autorização de produto - ato privativo de órgão federal registrante, que atribui
o direito de produzir, comercializar, exportar, importar, manipular ou utilizar pesticida, produto de controle
ambiental, produto técnico ou afim.
XLII - registro especial temporário - RET - ato privativo do órgão registrante, destinado a
atribuir o direito de importar, produzir e utilizar, pesticida, produto de controle ambiental e afins para
finalidades específicas em pesquisa e desenvolvimento, por tempo determinado, podendo conferir o direito de
importar ou produzir a quantidade necessária à pesquisa e experimentação.
XLIII - resíduo – substância ou mistura de substâncias remanescente ou existente em
alimentos ou no meio ambiente decorrente do uso ou da presença de pesticidas, de produtos de controle
ambiental e afins, inclusive, quaisquer derivados específicos, tais como produtos de conversão e de degradação,
metabólitos, produtos de reação e impurezas, consideradas toxicologicamente e ambientalmente importantes;
XLIV - Reprocessamento: Consiste no procedimento a ser seguido quando houver necessidade
de mistura de lotes com validade a vencer ou vencida e/ou quando houver necessidade de correção físicoquímica de um determinado lote.
XLV - Retrabalho: Consiste no procedimento para troca de embalagens primárias ou
secundárias, atualização ou substituição de rótulos e bulas, sem a extensão do prazo de validade original.
XLVI - Revalidação: Consiste no procedimento de extensão do prazo de validade original do
produto com validade próxima ao vencimento ou vencido.
XLVII - Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos (GHS) – Sistema de classificação e rotulagem de produtos químicos, pesticidas e produtos de controle
ambiental e afins, que assegura que os perigos associados aos referidos produtos sejam fácil e claramente
comunicados.
XLVIII - Titular de Registro - pessoa jurídica que detém os direitos e as obrigações conferidas
pelo registro de pesticidas, produtos de controle ambiental, produto técnico ou afins.
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Art. 3º Os pesticidas, os produtos de controle ambiental, produtos técnicos ou afins, de acordo
com definição do art. 2º desta Lei, só poderão ser pesquisados, produzidos, exportados, importados,
comercializados e utilizados, se previamente autorizados ou registrados em órgão federal, nos termos desta
Lei.
§ 1° A conclusão dos pleitos de registro e suas alterações deverão ocorrer nos seguintes prazos
contados a partir da sua submissão:
a) Produto Novo - formulado: 24 meses.
b) Produto Novo - técnico: 24 meses.
c) Produto formulado: 12 meses.
d) Produto genérico: 12 meses.
e) Produto formulado idêntico: 60 dias.
f) Produto técnico equivalente: 12 meses.
g) Produto atípico: 12 meses.
h) Registro Especial Temporário – RET: 30 dias.
i) Produto para a agricultura orgânica: 12 meses.
j) Produto a base de agente biológico de controle: 12 meses.
k) Pré-mistura: 12 meses.
l) Conjunto de alterações do art. 28: 30 dias.
m) Demais alterações: 180 dias.
§ 2° Fica criado o Registro Especial Temporário – RET para produtos novos quando se
destinarem à pesquisa e à experimentação.
§ 3º Entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica ou pesquisa poderão realizar
experimentação e pesquisas, e poderão fornecer laudos no campo da agronomia, toxicologia, resíduos, química
e meio ambiente.
§ 4º O Órgão Federal registrante deverá avaliar e concluir a solicitação do RET em até 30
(trinta) dias a partir do recebimento do pleito.
§ 5º Após a emissão do RET, fica assegurada a realização de auditorias pelo órgão registrante.
§ 6º Fica criado o Registro Temporário – RT para os Produtos Técnicos, Produtos Técnicos
Equivalentes, Produtos Novos, Produtos Formulados e Produtos Genéricos, que estejam registrados para
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culturas similares ou para usos ambientais similares em pelo menos três países membros da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE que adotem, nos respectivos âmbitos, o Código
Internacional de Conduta sobre a Distribuição e Uso de Pesticidas da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura – FAO, mediante inscrição em sistema informatizado.
§ 7º Para expedição de Registro Temporário – RT para Produtos Técnicos e Produtos Técnicos
Equivalentes, estes devem possuir registros com especificações idênticas nos três países membros da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE.
§ 8º Fica criada a Autorização Temporária - AT para Produtos Novos, Produtos Formulados e
Produtos Genéricos, para os pedidos de inclusão de culturas cujo emprego seja autorizado em culturas similares
ou para usos ambientais similares em pelo menos três países membros da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE que adotem, nos respectivos âmbitos, o Código Internacional de Conduta
sobre a Distribuição e Uso de Pesticidas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura –
FAO, mediante inscrição em sistema informatizado.
§ 9º Será expedido o Registro Temporário - RT ou Autorização Temporária – AT pelo órgão
registrante quando o solicitante tiver cumprido o estabelecido nesta Lei e não houver a manifestação conclusiva
pelos órgãos responsáveis pela Agricultura, Meio Ambiente e Saúde dentro dos prazos estabelecidos no § 1° do
Art. 3°.
§ 10. O órgão registrante expedirá o Registro Temporário – RT ou Autorização Temporária –
AT que terá validade até a deliberação conclusiva dos órgãos federais de agricultura, de saúde e de meio
ambiente.
§ 11. As condições a serem observadas para a autorização de uso de pesticidas, de controle
ambiental e afins deverão considerar os limites máximos de resíduos estabelecidos nas monografias de
ingrediente ativo publicadas pelo órgão federal de saúde.
§ 12. No caso de inexistência dos limites máximos de resíduos estabelecidos nos termos do §
11º, devem ser observados aqueles definidos pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura – FAO ou pelo Codex Alimentarius, ou por estudos conduzidos por laboratórios supervisionados por
autoridade de monitoramento oficial de um país membro da OCDE.
§ 13. As exigências para o registro de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins
deverão observar os acordos internacionais relacionados à matéria, dos quais o País faça parte.
§ 14. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio
ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos
ou desaconselharem o uso de pesticida, produto de controle ambiental e afins, deverá a autoridade competente
tomar providências de reanálise dos riscos considerando aspectos econômicos - fitossanitários e a possibilidade
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de uso de produtos substitutos.
§ 15. Proceder-se-á à análise de risco para a concessão dos registros dos produtos novos, além
de modificação nos usos que impliquem em aumento de dose, inclusão de cultura, equipamento de aplicação
ou nos casos de reanálise.
§ 16. Os estudos de eficiência e praticabilidade, relacionados respectivamente a produtos
formulados e produtos formulados com base em produto técnico equivalente, não serão exigidos dos produtos
que, comparados a produtos formulados já registrados, apresentarem todas as características a seguir:
I - mesmo tipo de formulação; e
II - mesmas indicações de uso (culturas e dose) e modalidades de emprego já registradas.
§ 17. A dispensa de realização de testes de que trata o § 16 não isenta a empresa da
apresentação de informações atestando a não fitotoxicidade do produto para os fins propostos.
§ 18. Os estudos de resíduos, relacionados respectivamente a produtos formulados e
produtos formulados com base em produto técnico equivalente, não serão exigidos dos produtos que,
comparados a produtos formulados já registrados, apresentarem todas as características a seguir:
I - mesmo tipo de formulação;
II - mesmas indicações de culturas e modalidades de emprego já registradas;
III - aplicação de quantidade igual ou inferior de ingrediente ativo durante o ciclo ou safra da
cultura; e
IV - intervalo de segurança igual ou superior.
§ 19. Para a comparação de que trata o § 18, os produtos formulados já registrados deverão
possuir:
I - relatório analítico com a descrição do método de análise, e todos os cromatogramas que
permitam a quantificação dos Limites Máximos de Resíduos - LMRs; e
II - ensaios de resíduos.
§ 20. Para fins de condução de ensaios de resíduos serão consideradas similares as
formulações do tipo concentrado emulsionável (CE ou EC), pó molhável (PM ou WP), granulado dispersível
(WG), suspensão concentrada (SC) e líquido solúvel (SL).
§ 21. Os critérios a serem adotados para o reconhecimento de limites máximos de resíduos
(LMR) de pesticidas nas importações de produtos vegetais in natura obedecerão ao disposto nos tratados e
acordos internacionais firmados pelo Brasil, em conformidade com as respectivas Resoluções de seus
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Conselhos.
§ 22. Na regulamentação desta Lei, o poder público deverá buscar a simplificação e
desburocratização de procedimentos, redução de custos e do tempo necessário para a conclusão das análises
dos processos de registro.
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS REGISTRANTES
Art. 4º Fica estabelecido o órgão federal responsável pelo setor da agricultura como órgão
registrante dos pesticidas, seus produtos técnicos e afins, assim como o órgão federal que atua na área de meio
ambiente como o órgão registrante de produtos de controle ambiental, seus produtos técnicos e afins.
§ 1º As exigências para o registro de pesticidas, de produto de controle ambiental, produtos
técnicos e afins, de que trata o caput deste artigo, deverão seguir o Sistema Globalmente Harmonizado de
Classificação e Rotulagem de Substâncias Químicas (GHS), o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias (SPS) e o Codex Alimentarius.
§ 2º O processo decisório de gestão de riscos será fundamentado na análise de riscos nos
processos de registro de pesticidas e de produtos de controle ambiental, produtos técnicos e afins.
§ 3º Fica proibido o registro de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins que, nas
condições recomendadas de uso, apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente,
ou seja, permanecerem inseguros, mesmo com a implementação das medidas de gestão de risco.
§ 4º A análise dos riscos é obrigatória para a concessão de registro de pesticida e de produto
de controle ambiental.
§ 5º Caberá aos órgãos registrantes:
I - aplicar as penalidades de que trata esta Lei;
II - auditar entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica e pesquisa que realizam
experimentação, pesquisas e emitem pareceres técnicos;
III - autorizar as empresas a realizarem a comunicação de risco e a emitirem rótulos e bulas
em consonância com o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
– GHS;
IV - controlar e fiscalizar a pesquisa, a produção, a importação e a exportação dos produtos
técnicos, produtos técnicos equivalentes, pré-misturas, produtos formulados, produtos genéricos, bem como
os respectivos estabelecimentos que realizam essas atividades;
V - coordenar as reanálises dos riscos, definir os procedimentos e critérios de reanálise de
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produtos, bem como autorizar a execução;
VI - coordenar o processo de registro,
VII - estabelecer critérios de prioridades de análise, de acordo com as demandas ou
ocorrências fitossanitárias ou ambientais.
VIII - adotar medidas para desburocratizar e informatizar o processo de registro;
IX - emitir as respectivas autorizações e registros.
X - estabelecer procedimentos para o registro, a autorização, as inclusões, as reavaliações e a
fiscalização de produtos.
XI - fiscalizar a qualidade dos produtos técnicos, produtos técnicos equivalentes, pré-misturas,
produtos formulados e produtos genéricos, frente às características do produto registrado.
XII - promover a capacitação dos técnicos incumbidos de registro, de autorização e fiscalização
dos produtos.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Seção I
Das Competências dos Órgãos Federais
Art. 5º Compete ao órgão federal responsável pelo setor da agricultura:
I - analisar propostas de edição e alteração de atos normativos sobre as matérias tratadas
nesta Lei e promover ajustes e adequações consideradas cabíveis quanto aos pesticidas;
II - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes e
de enfermidades verificadas nas atividades com pesticidas, produtos técnicos, e afins;
III - autorizar e emitir o documento eletrônico de Registro Especial Temporário - RET para a
realização de pesquisa e desenvolvimento de novos pesticidas, novos produtos técnicos e afins e estabelecer
as respectivas medidas de segurança que deverão ser adotadas, bem como auditar os Registros já expedidos;
IV - conceder os registros e autorizações de pesticidas para os fins previstos no caput do art.
1º desta Lei;
V - dar publicidade no sítio eletrônico quanto aos pleitos de registro de pesticidas em até 30
dias após a submissão pelo registrante, assim como a conclusão das avaliações.
VI - decidir sobre os pedidos e critérios a serem adotados na reanálise dos riscos dos
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pesticidas.
VII - definir e estabelecer prioridades de análise dos pleitos de registro dos pesticidas para os
órgãos de saúde e meio ambiente de acordo com os alvos biológicos de maior importância econômica.
VIII - analisar e, quando couber, homologar os pareceres técnicos apresentados nos pleitos de
registro de produtos técnicos, produtos equivalentes, pré-mistura, produtos formulados e produtos genéricos,
conforme as análises de risco à saúde e ao meio ambiente, e divulgar em seu sítio.
IX - monitorar conjuntamente com o órgão federal de saúde os resíduos de pesticidas em
produtos de origem vegetal, sendo responsabilidade do órgão registrante a divulgação dos resultados do
monitoramento.
Art. 6º Cabe ao órgão federal responsável pelo setor da saúde:
I - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes e de
enfermidades verificadas nas atividades com uso de pesticida e de produto de controle ambiental, e afins;
II - elaborar, manter e dar publicidade às monografias referentes aos ingredientes ativos.
III - estabelecer exigências para a elaboração dos dossiês de toxicologia ocupacional e
dietética;
IV - analisar e, quando couber, homologar a avaliação de risco toxicológico apresentada pelo
requerente dos pesticidas e produtos de controle ambiental, produtos técnicos e afins, podendo solicitar
complementação de informações;
V - priorizar as análises dos pleitos de registos de pesticidas e produto de controle ambiental
conforme estabelecido pelo órgão registrante.
Art. 7º Cabe ao órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente:
I - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes de
natureza ambiental verificados nas atividades com uso de pesticida e de produto de controle ambiental, e afins;
II - estabelecer exigências para a elaboração dos dossiês de ecotoxicologia;
III - analisar e, quando couber, homologar a análise de risco ambiental apresentada pelo
requerente dos pesticidas, dos produtos de controle ambiental e afins;
IV - priorizar as análises dos pleitos de registos de pesticidas e produto de controle ambiental
conforme estabelecido pelo órgão registrante.
V - analisar propostas de edição e alteração de atos normativos sobre as matérias tratadas
nesta lei e promover ajustes e adequações consideradas cabíveis quanto aos produtos de controle ambiental;
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VI - autorizar e emitir o documento eletrônico de Registro Especial Temporário - RET para a
realização de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos de controle ambiental, novos produtos técnicos
e afins e estabelecer as respectivas medidas de segurança que deverão ser adotadas, bem como auditar os
registros já expedidos;
VII - conceder os registros e autorizações de produtos de controle ambiental para os fins
previstos no caput do art. 1º desta Lei;
VIII - dar publicidade no sítio eletrônico quanto aos pleitos de registro de produtos de controle
ambiental em até 30 dias após a submissão pelo registrante, assim como a conclusão das avaliações;
IX - decidir sobre os pedidos e critérios a serem adotados na reanálise dos produtos de
controle ambiental;
X - definir e estabelecer prioridades de análise dos pleitos de registro dos produtos de controle
ambiental de acordo com os alvos biológicos de maior importância econômica.
XI - priorizar as análises dos pleitos de registro dos pesticidas conforme estabelecido pelo
órgão registrante.
Seção II
Das Competências da União, dos Estados, do Distrito Federal.
Art. 8º No exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências:
I - legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação,
transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico;
II - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação;
III - analisar e, quando couber, homologar a análise de risco dos pesticidas e produtos de
controle ambiental, seus componentes e afins, nacionais e importados;
IV - controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação.
Parágrafo único. A União, por meio dos órgãos federais competentes, prestará o apoio
necessário às ações de controle e fiscalização, à Unidade da Federação que não dispuser dos meios necessários.
Art. 9º Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição
Federal, legislar supletivamente, desde que cientificamente fundamentado, sobre o uso, a produção, o
consumo, o comércio e o armazenamento dos pesticidas e de controle ambiental, seus componentes e afins,
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bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.
Parágrafo único. Cabe ao Município, nos termos do art. 30, II, da Constituição Federal, legislar
supletivamente, desde que cientificamente fundamentado, sobre o uso e o armazenamento dos pesticidas e de
controle ambiental, seus componentes e afins.
Art. 10. Compete ao Poder Público a fiscalização:
I - da devolução e destinação adequada de embalagens vazias de pesticidas e de produtos de
controle ambiental, e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para
utilização ou em desuso;
II - do armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens
vazias dos produtos referidos no inciso I.
Art.11. Os Estados e o Distrito Federal usarão os dados existentes no registro dos órgãos
federais para o exercício de suas atividades de controle e fiscalização.
Parágrafo único. A publicação do registro dos pesticidas e dos produtos de controle ambiental
e afins no sitio eletrônico do órgão federal registrante autoriza a comercialização e uso nos Estados e Distrito
Federal.
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO
Seção I
Do Registro
Art. 12. O registrante deverá apresentar ao órgão federal registrante requerimento de registro
de produtos técnicos, produtos formulados, pré-misturas e afins de pesticidas e de produtos de controle
ambiental, conforme dados, estudos, relatórios, pareceres e informações exigidos de acordo com as diretrizes
e exigências desta Lei, por meio de sistema informatizado.
§ 1º Os registrantes e titulares de registro fornecerão, obrigatoriamente, à União, as inovações
concernentes aos dados fornecidos para o registro de seus produtos.
§ 2º A empresa registrante deverá apresentar a análise de risco juntamente com o
requerimento de registro ou de alterações pós-registro de produtos com ingredientes ativos novos no Brasil e
de outros que alterem o nível de exposição, tais como aumento de dose, inclusão de cultura e modificação de
equipamento de aplicação.
§ 3º A empresa registrante é responsável pelo teor das informações fornecidas.
§ 4º Os órgãos federais deverão concluir a análise do requerimento do registro nos prazos
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estabelecidos no § 1° do art. 3° a partir do recebimento do pleito, sob pena de responsabilidade nos termos dos
artigos 121 a 126-A da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990.
§ 5° A contagem do prazo será suspensa caso qualquer dos órgãos avaliadores solicite por
escrito e fundamentadamente documentos ou informações adicionais, reiniciando a partir do atendimento da
exigência.
§ 6° A falta de atendimento a pedidos complementares no prazo de trinta dias implicará o
arquivamento do processo e indeferimento do pleito pelo órgão encarregado do registro, salvo se apresentada,
formalmente, justificativa técnica considerada procedente pelo órgão solicitante, que poderá conceder prazo
adicional, seguido, obrigatoriamente, de comunicação aos demais órgãos para as providências cabíveis.
Art. 13. O registrante de produto ou titular de registro deve apresentar ao órgão registrante,
quando solicitado, amostra e padrões analíticos considerados necessários, conforme diretrizes estabelecidas
pelo Órgão Federal Registrante.
Seção II
Das matérias-primas, outros ingredientes e aditivos.
Art. 14. Serão consideradas autorizadas as matérias-primas especificadas no processo de
síntese do produto técnico registrado e do produto técnico equivalente registrado, bem como os outros
ingredientes e aditivos usados na fabricação de produtos genéricos, formulados e afins.
Parágrafo único. O órgão federal registrante publicará e manterá atualizada a lista de matérias
primas, outros ingredientes e aditivos autorizados.
Seção III
Do Registro de Produto Idêntico
Art. 15. O pesticida ou produto de controle ambiental idêntico será registrado, em até 60
(sessenta) dias, com o uso dos mesmos dados e informações de outro produto já registrado, pelo mesmo titular
ou por terceiros autorizados, quando apresentar composição qualitativa e quantitativa idêntica, os mesmos
fabricantes ou mesmos formuladores, a mesma indicação de uso, mesmas doses e apenas marca comercial
distinta.
§ 1º O registrante da marca comercial deverá depositar, no órgão registrante, o novo rótulo e
documentação que está em conformidade com a previsão do caput deste artigo.
§ 2º O órgão registrante terá o prazo máximo de (30) trinta dias, contados a partir da data do
requerimento, para publicar o respectivo no Diário Oficial da União ou no seu sítio eletrônico.
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Seção IV
Da Autorização de Extensão de Uso de Pesticidas em Culturas com Suporte Fitossanitário
Insuficiente – CSFI.
Art. 16. Instituições representativas de agricultores ou de engenheiros agrônomos ou
florestais, conselhos da categoria profissional da engenharia agronômica ou florestal, ou entidades de pesquisa
ou de extensão ou os titulares de registro poderão pedir ao órgão federal registrante a autorização da extensão
de uso de pesticidas ou afins já registrados para controle de alvos biológicos em culturas com suporte
fitossanitário insuficiente, devendo instruir o processo com os estudos para a análise do órgão registrante, caso
necessário.
§ 1º O órgão federal responsável pelo setor da agricultura consultará as empresas detentoras
de registro do produto solicitado e emitirá parecer conclusivo acerca do deferimento ou não da autorização da
extensão de uso para as culturas com suporte fitossanitário insuficiente no prazo de 30 (trinta) dias, com
publicação do resultado Diário Oficial da União ou em seu sítio eletrônico oficial.
§ 2º O órgão federal registrante indicará alternativa para a cultura e o alvo biológico, no caso
de o pleito ser indeferido.
§ 3º A autorização do caput concede ao agricultor o direito do uso do ingrediente ativo, desde
que recomendado por um profissional legalmente habilitado e de acordo com as regras estabelecidas pelo
órgão federal responsável pelo setor da agricultura.
§ 4º O órgão federal responsável pelo setor da agricultura deverá disponibilizar as
recomendações e extensão de uso do pesticida autorizadas em sítio eletrônico.
§ 5º Será realizado monitoramento de resíduo pelos órgãos federais competentes nas culturas
com suporte fitossanitário insuficiente – CSFI que tenham o uso de pesticida ou afins autorizado na forma do
caput.
Seção V
Do Comunicado de Produção para Exportação
Art. 17. Os pesticidas e produtos de controle ambiental e afins destinados exclusivamente à
exportação serão dispensados de registro no órgão registrante, que será substituído por comunicado de
produção para a exportação.
§ 1º A produção de pesticidas e de produtos de controle ambiental e afins, quando exclusivo
para exportação, estará isenta da apresentação dos estudos agronômicos, toxicológicos e ambientais,
observando-se a legislação de transporte de produtos químicos.
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§ 2º A empresa exportadora deverá comunicar ao órgão registrante o produto e os
quantitativos a serem exportados e sua destinação.
§ 3º O Órgão registrante acolherá o comunicado via sistema de controle informatizado.
Seção VI
Da Permissão para Importação
Art. 18. Prescindem do registro, a declaração do estado de emergência fitossanitária pelo
poder executivo, em função de situação epidemiológica que indique risco iminente de introdução de doença
exótica ou praga quarentenária ausente no País, ou haja risco de surto ou epidemia de doença ou praga já
existente, em que fica o órgão registrante autorizado a anuir com a importação e a conceder permissão
emergencial temporária de produção, distribuição, comercialização e uso de pesticidas, de controle ambiental,
componentes e afins, conforme artigos 52 a 54 da Lei nº 12.873, de 24 de Outubro de 2013.
Seção VII
Do Registro por equivalência
Art. 19. Produtos técnicos poderão ser registrados por equivalência quando possuírem o
mesmo ingrediente ativo, cujo seu teor e conteúdo de impurezas não variem a ponto de alterar seu perfil
toxicológico conforme os critérios e procedimentos sobre equivalência estabelecidos pela Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).
Parágrafo único. Os estudos e testes de equivalência poderão ser realizados por órgãos,
instituições de pesquisa ou laboratórios, públicos ou privados, credenciados pelo órgão federal competente.
Art. 20. O órgão federal registrante informará ao requerente de registro por equivalência se o
produto técnico de referência indicado contém ou não contém os estudos, testes, dados e informações
necessários à avaliação do registro, no prazo de quinze dias da solicitação do registro de produto técnico por
equivalência.
§ 1º Quando o produto técnico de referência indicado não contiver os estudos, testes, dados
e informações necessários à avaliação, o órgão federal registrante, ouvidos os demais órgãos, informará ao
requerente de registro por equivalência quais produtos técnicos estão aptos a serem indicados como produto
técnico de referência para o ingrediente ativo de interesse ou a alternativa de encaminhamento para o pleito
de registro, no prazo de trinta dias após o prazo previsto no § 1º.
§ 2º Os produtos técnicos registrados com base em equivalência não poderão ser indicados
como produtos técnicos de referência.
§ 3º Os produtos com registro cancelado poderão ser indicados como produtos técnicos de
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referência, desde que atendam aos requisitos previstos na legislação para registro de pesticidas, de produto de
controle ambiental e afins e contenham os estudos, testes, dados e informações necessários ao registro por
equivalência.
Seção VIII
Do Registro de pessoas jurídicas
Art. 21. As pessoas jurídicas que sejam prestadoras de serviços para terceiros na aplicação de
pesticidas, de produtos de controle ambiental, e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou
comercializem, ficam obrigadas a promover registro único no órgão federal registrante, de forma a permitir sua
identificação e atividades e o compartilhamento das informações entre as instituições participantes e órgãos
competentes dos Estados ou dos Municípios.
§ 1º São prestadoras de serviços as pessoas jurídicas que executam trabalho de prevenção,
destruição e controle de seres vivos, considerados nocivos, aplicando pesticidas, produtos de controle
ambiental e afins.
§ 2º Nenhum estabelecimento que exerça atividades definidas no caput deste artigo poderá
funcionar sem a assistência e responsabilidade de técnico legalmente habilitado.
§ 3º Cada estabelecimento terá registro específico e independente, ainda que exista mais de
um na mesma localidade, de propriedade da mesma pessoa, empresa, grupo de pessoas ou de empresas.
§ 4º Quando o estabelecimento produzir ou comercializar outros produtos além de pesticidas,
produtos de controle ambiental e afins estes deverão estar adequadamente isolados dos demais.
Seção IX
Do Sistema Unificado de Cadastro de Utilização de Pesticidas e Produtos de Controle
Ambiental Informatizado.
Art. 22. Fica instituído o Sistema Unificado de Cadastro e de Utilização de Pesticidas e de
Produtos de Controle Ambiental de abrangência nacional, que será implantado, mantido e atualizado,
respectivamente, pelos órgãos registrantes.
§1º Deverão ser cadastrados no Sistema Unificado de Cadastro e de Utilização de Pesticidas e
Produtos de Controle Ambiental os estabelecimentos produtores, manipuladores, importadores, exportadores,
instituições dedicadas à pesquisa e experimentação, distribuidores, engenheiros agrônomos ou florestais,
agricultores usuários, prestadoras de serviços para terceiros na aplicação de pesticidas e produtos de controle
ambiental.
§2º O cadastro unificado nacional será regulamentado, respectivamente, pelos órgãos

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 29 111

registrantes.
§3º O Sistema Unificado de Utilização de Pesticidas e de Produtos de Controle Ambiental será
estruturado por meio da captura de dados por via eletrônica dos receituários agronômicos emitidos por
engenheiros agrônomos ou florestal, legalmente habilitados.
§4º A venda de pesticidas e de produtos de controle ambiental aos usuários será feita através
de receituário agronômico, prescrito por profissionais legalmente habilitados, salvo casos excepcionais que
forem previstos na regulamentação desta Lei.
§5º O receituário agronômico eletrônico obtido do Sistema Unificado de Utilização de
Pesticidas e de Produtos de Controle Ambiental deverá conter, no mínimo:
1. nome do usuário e endereço;
2. cultura e área ou volumes tratados;
3. local da aplicação e endereço;
4. nome comercial do produto usado;
5. quantidade empregada do produto comercial;
6. forma de aplicação;
7. data da prestação do serviço;
8. precauções de uso e recomendações gerais quanto à saúde humana, animais domésticos e
proteção ao meio ambiente; e
9. identificação e assinatura do responsável técnico, do aplicador e do usuário.
Art. 23. A empresa requerente deverá comunicar quaisquer alterações estatutárias ou
contratuais aos órgãos federais registrantes e fiscalizadores até trinta dias após seu registro em órgão
competente.
Art. 24. As empresas importadoras, exportadoras, produtoras ou formuladoras de pesticida,
produto de controle ambiental e afins passarão a adotar, para cada partida importada, exportada, produzida
ou formulada, codificação específica, que deverá constar de todas as embalagens dela originadas, não podendo
ser usado o mesmo código para partidas diferentes.
Art. 25. As pessoas jurídicas que produzam, comercializem, importem, exportem ou que sejam
prestadoras de serviços para terceiros na aplicação de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins
ficam obrigadas a manter à disposição dos órgãos de fiscalização o livro de registro ou outro sistema de controle,
contendo:
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I - no caso de produtor de pesticida, de produto de controle ambiental, seus produtos técnicos
e afins:
a) relação detalhada do estoque existente; e
b) nome comercial dos produtos e quantidades produzidas e comercializadas.
II - no caso dos estabelecimentos que comercializem pesticida, de produto de controle
ambiental e afins no mercado interno:
a) relação detalhada do estoque existente; e
b) nome comercial dos produtos e quantidades comercializadas, acompanhados dos
respectivos receituários.
III - no caso dos estabelecimentos que importem ou exportem pesticida, de produto de
controle ambiental e afins:
a) relação detalhada do estoque existente;
b) nome comercial dos produtos e quantidades importadas ou exportadas; e
c) cópia das respectivas autorizações emitidas pelo órgão federal competente.
IV - no caso das pessoas jurídicas que sejam prestadoras de serviços para terceiros na
aplicação de pesticida, de produto de controle ambiental e afins:
a) relação detalhada do estoque existente;
b) programa de treinamento de seus aplicadores;
c) nome comercial dos produtos e quantidades aplicadas, acompanhados dos respectivos
receituários e guia de aplicação; e
d) cópia do receituário agronômico.
CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES, REANÁLISE E ANÁLISE DOS RISCOS DE PESTICIDAS E DE PRODUTOS DE
CONTROLE AMBIENTAL.
Seção I
Das Alterações
Art. 26. São isentas de avaliação técnica e deverão ser homologadas pelo órgão registrante as
seguintes alterações de registro:
a) marca comercial, razão social e transferências de titularidade;
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b) exclusão de fabricantes;
c) inclusão e exclusão de formulador, manipulador e importador constante na lista positiva
publicada pelo Órgão Federal Registrante;
d) inclusão e exclusão de embalagens constantes de lista positiva publicada pelo Órgão
Federal Registrante;
e) alteração de endereço do titular de registro.
f) alteração de endereço e razão social do fabricante, formulador, manipulador, desde que
não tenha mudança física ou geográfica da localização da unidade fabril.
g) exclusão de culturas e/ou alvos biológicos.
h) inclusão de fabricante já aprovado em produto técnico ou em produto técnico equivalente
no respectivo registro do produto formulado;
§ 1º Os requerimentos de alterações de registro descritos nesse artigo deverão ser
submetidos pela empresa registrante preferencialmente no formato eletrônico para apreciação do Órgão
Federal Registrante.
§ 2º O Órgão Federal Registrante publicará lista positiva atualizada com embalagens e
formuladores autorizados.
§ 3º O Órgão Registrante terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de
submissão eletrônica do pedido de alteração, para homologar a alteração ou solicitar complementação de
informação, e a eventual ausência de resposta será considerada anuência tácita.
§ 4º Por decorrência de alterações procedidas na forma deste artigo, o titular do registro fica
obrigado a proceder às alterações nos rótulos e nas bulas dos produtos produzidos a partir das alterações, no
prazo de 12 (doze) meses.
§ 5º A empresa registrante é responsável pelo teor das informações fornecidas.
Art. 27. Serão avaliadas tecnicamente pelo órgão registrante as seguintes alterações de
registro:
a) processo produtivo;
b) especificações do produto técnico e formulado
c) alteração de matérias primas, outros ingredientes ou aditivos;
d) inclusão de fabricante;
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e) estabelecimento de doses superiores às registradas;
f) adequação relacionada a atualização de resíduo nas culturas já indicadas nas monografias;
g) aumento da frequência de aplicação, inclusão de cultura, alteração de modalidade de
emprego, redução de intervalo de segurança, inclusão de alvos biológicos e redução de doses.
§ 1º O órgão registrante terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data
de recebimento do pedido de alteração, para autorizar ou indeferir o pleito, as alterações requeridas neste
artigo ou solicitar complementação de informações para atendimento ao pleito e nesse caso os prazos
obedecerão a regra prevista no art. 12 desta Lei.
§ 2º Toda autorização de alteração de dados de registro realizada pelo órgão federal
responsável pela área de agricultura ou do meio ambiente, passará a ter efeito a partir da data de sua publicação
no Diário Oficial da União ou no sítio eletrônico do respectivo órgão.
§ 3º Por decorrência de alterações procedidas na forma deste artigo, o titular do registro fica
obrigado a proceder às alterações nos rótulos e nas bulas dos produtos produzidos a partir da publicação das
alterações, no prazo de 12 (doze) meses.
Seção II
Da Reanálise dos Riscos
Art. 28. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio
ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos
ou desaconselharem o uso de pesticida, de produtos de controle ambiental e afins, o órgão federal registrante
poderá instaurar procedimento para reanálise do produto, notificando os registrantes para apresentar a defesa
em favor do seu produto.
§ 1º O órgão federal que atua na área da agricultura é o coordenador do processo de reanálise
dos pesticidas e poderá solicitar informações dos órgãos de saúde e de meio ambiente para complementar sua
análise.
§ 2º O órgão federal que atua na área de meio ambiente é o coordenador do processo de
reanálise dos produtos de controle ambiental e poderá solicitar informações do órgão de saúde para
complementar sua análise.
Art. 29. As reanálises dos pesticidas e afins deverão ser realizadas e concluídas pelo órgão
federal responsável pelo setor da agricultura no prazo de até 1 (um) ano, prorrogável mediante justificativa
técnica por 6 (seis) meses, sem prejuízo da análise de pleitos e alterações de registro em tramitação, bem como
da manutenção da comercialização, produção, importação e uso do produto à base do ingrediente ativo em
reanálise.
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§ 1º O órgão federal responsável pelo setor da agricultura deverá desenvolver um plano
fitossanitário de substituição do produto, visando o controle de alvos biológicos que por ventura possam ficar
sem alternativas para manejo integrado de pragas.
§ 2º O pedido de registro de produtos à base do ingrediente ativo em reanálise poderão ser
concedidos pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura enquanto não concluir sua reanálise.
Art. 30. As reanálises dos produtos de controle ambiental e afins deverão ser realizadas e
concluídas pelo órgão federal responsável pelo setor de meio ambiente no prazo de até 1 (um) ano, prorrogável
mediante justificativa técnica por 6 (seis) meses, sem prejuízo da análise de pleitos e alterações de registro em
tramitação, bem como da manutenção da comercialização, produção, importação, exportação e uso do produto
à base do ingrediente ativo em reanálise.
§ 1º Durante a reanálise o órgão federal responsável pelo setor de meio ambiente deverá
desenvolver um plano de controle ambiental sistêmico de substituição do produto, visando o controle de alvos
biológicos que por ventura possam ficar sem alternativas de manejo.
§ 2º Os pedidos de registro de produtos à base do ingrediente ativo em reanálise poderão ser
concedidos pelo órgão federal responsável pelo setor de meio ambiente enquanto não concluir sua reanálise.
Art. 31. Ao final do procedimento de reanálise, após manifestação conclusiva, o Órgão Federal
Registrante poderá:
I - manter o registro sem alterações;
II - manter o registro, mediante a necessária adequação;
III - propor a mudança da formulação, dose ou uso;
IV - restringir a comercialização;
V - proibir, suspender ou restringir a produção ou importação;
VI - proibir, suspender ou restringir o uso; e
VII - cancelar ou suspender o registro.
Parágrafo único. Antes das hipóteses dos incisos IV a VII devem ser adotadas as medidas
previstas nos artigos 29 e 30.
Art. 32. Em nenhuma hipótese será dado tratamento diferenciado entre as empresas com
requerimentos ou alteração de registro em tramitação e as empresas com registro ou permissão para
comercialização, produção, importação, exportação e uso do produto à base do ingrediente ativo em reanálise.
Art. 33. É vedada a reanálise de registro de pesticidas, de produtos de controle ambiental,
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que se fundamente em relatórios, dados e informações fornecidos somente por interessado detentor do
registro.
CAPÍTULO V
DA REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
Art. 34. O procedimento de registro, de produção e de comercialização de pesticidas, de
produtos de controle ambiental, componentes e afins, regulados nos termos desta Lei, deverá obedecer,
igualmente, ao disposto na Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e
repressão às infrações contra a ordem econômica, de forma a prevenir e repreender as infrações contra a
ordem econômica e que nenhuma empresa ou grupo de empresas seja capaz de alterar, unilateral ou
coordenadamente, as condições de mercado.
Art. 35. Emitido o registro para o pesticida, produto de controle ambiental, e afins, o titular
do registro terá até 2 (dois) anos para iniciar a produção e comercialização do produto, sob pena de
cancelamento do registro concedido.
§ 1º Obtido o registro, o titular do registro deverá informar ao órgão registrante sobre o início
da produção e comercialização do produto registrado.
§ 2º Ocorrido o cancelamento do registro do produto na forma do caput, o titular somente
poderá pleitear novo registro após transcorrido 1 (um) ano do cancelamento.
CAPÍTULO VI
DO CONTROLE DE QUALIDADE
Art. 36. O órgão registrante manterá atualizados e aperfeiçoados os mecanismos destinados
a fiscalizar a qualidade dos pesticidas e produtos de controle ambiental e afins, tendo em vista a identidade,
pureza e eficácia dos produtos.
§ 1º As medidas a que se refere este artigo se efetivarão por meio das especificações e do
controle da qualidade dos produtos e da fiscalização da pesquisa, manipulação, produção e importação.
§ 2º A definição das especificações, níveis de controle e tolerâncias para o controle de
qualidade dos pesticidas e produtos de controle ambiental, seus produtos técnicos, outros ingredientes e afins
serão fixados pelo órgão registrante.
§ 3º Os limites aceitáveis de diferença entre a composição do produto formulado e o resultado
da avaliação química obedecerão ao estabelecido pelo órgão registrante.
Art. 37. Sem prejuízo do controle e da fiscalização, a cargo do Poder Público, toda empresa
fabricante, formuladora ou importadora de pesticidas e produtos de controle ambiental e afins deverá dispor
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de unidade de controle de qualidade, podendo ser em laboratório próprio ou terceirizado, com a finalidade de
verificar, com a emissão de laudos, a qualidade do processo produtivo, das matérias-primas e substâncias
empregadas, quando couber, e dos produtos finais fabricados, formulados ou importados.
Parágrafo único. As empresas fabricantes de pesticidas e produtos de controle ambiental e
afins, que contenham impurezas relevantes do ponto de vista toxicológico ou ambiental, fornecerão laudos de
análise do teor de impurezas toxicologicamente relevantes, conforme estabelecido por ocasião da concessão
do registro.
Art 38. As empresas titulares de registro, fabricantes e formuladoras de pesticidas e de
produto de controle ambiental e afins, produtos técnicos e outros ingredientes poderão adotar procedimentos
de revalidação, retrabalho e reprocessamento, conforme procedimento a ser estabelecido pelos respectivos
órgãos registrantes em ato específico.
CAPÍTULO VII
DA COMERCIALIZACAO, DAS EMBALAGENS, DOS RÓTULOS E DAS BULAS
Seção I
Da Comercialização.
Art. 39. Os pesticidas e produtos de controle ambiental e afins serão comercializados
diretamente aos usuários mediante a apresentação de Receita Agronômica própria emitida por profissional
legalmente habilitado, salvo para casos excepcionais que forem previstos na regulamentação desta lei.
§ 1º O profissional habilitado poderá prescrever receita agronômica antes da ocorrência da
praga, de forma preventiva, visando ao controle de alvos biológicos que necessitam de aplicação de pesticidas,
de produtos de controle ambiental e afins.
§ 2º O profissional habilitado poderá recomendar mistura em tanque quando necessário.
Art. 40. As empresas titulares de registro deverão encaminhar até 31 de janeiro de cada ano,
em via eletrônica, ao órgão federal registrante, os dados anuais referentes às quantidades de produtos
importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados de acordo com o modelo de relatório anual
do órgão registrante.
Seção II
Das Embalagens.
Art. 41. As embalagens do pesticida e do produto de controle ambiental e afins deverão
atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
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I - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação,
perda ou alteração de seu conteúdo e de modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, reutilização e
reciclagem;
II - os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de ser atacados pelo conteúdo ou
de formar com ele combinações nocivas ou perigosas;
III - devem ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma a não sofrer
enfraquecimento e a responder adequadamente às exigências de sua normal conservação;
IV - devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela
primeira vez.
V - as embalagens rígidas deverão apresentar, em local de fácil visualização, exceto na tampa
e dispensada a gravação de modo indelével, o nome da empresa titular do registro e advertência quanto ao não
reaproveitamento da embalagem.
§ 1º A manipulação, o fracionamento e a reembalagem de pesticida, de produto de controle
ambiental e afins com o objetivo de comercialização somente poderão ser realizados pela empresa produtora,
ou por estabelecimento devidamente autorizado, sob responsabilidade daquela, em locais e condições
previamente autorizados pelos órgãos competentes.
§ 2º É permitida a manipulação e o fracionamento para uso próprio na propriedade agrícola
no momento do uso.
§ 3º Os usuários de pesticida, de produto de controle ambiental, e afins deverão efetuar a
devolução das embalagens vazias, suas respectivas tampas e eventuais resíduos pós-consumo dos produtos aos
estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas
bulas, no prazo de até um ano, contado da data de compra, ou da data de vencimento, ou prazo superior, se
autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centrais de
recebimento, bem como ações de recebimento itinerantes, desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão
competente.
§ 4º Quando o produto não for fabricado no País, assumirá a responsabilidade de que trata o
§ 3º a pessoa jurídica responsável pela importação e, tratando-se de produto importado submetido a
processamento industrial ou a novo acondicionamento, caberá ao órgão registrante defini-la.
§ 5º As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água
deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme
normas técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas.
§ 6º As empresas produtoras e comercializadoras de pesticidas, de produtos controle
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ambiental e afins são responsáveis pela destinação das embalagens vazias e eventuais resíduos pós-consumo
dos produtos por elas fabricados e comercializados com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização após
a devolução pelos usuários e pela ação fiscalizatória, obedecidas as normas e instruções dos órgãos
competentes.
§ 7º As empresas produtoras de equipamentos para pulverização agrícola deverão inserir nos
novos equipamentos adaptações destinadas a facilitar as operações de tríplice lavagem ou tecnologia
equivalente.
§ 8º As empresas produtoras e comercializadoras de pesticida, de produtos de controle
ambiental e afins, implementarão, em colaboração com o Poder Público, programas educativos e mecanismos
de controle à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários.
§ 9º As embalagens que acondicionam sementes tratadas com pesticidas não seguirão as
exigências contidas nesta Lei e poderão ser direcionadas ou destinadas para outros usos ambientalmente
corretos.
Art. 42. As alterações de embalagens, de rótulo e bula deverão ser realizadas em até 12 (doze)
meses contados da data da homologação da alteração, sendo permitido o uso das embalagens, bulas e rótulos
remanescente na produção dentro deste prazo.
Seção III
Da Rotulagem para Venda e Uso
Art. 43. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os pesticidas,
produtos de controle ambiental e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em português,
que contenham, entre outros, os seguintes dados:
I – indicações para a identificação do produto, compreendendo:
a) o nome do produto;
b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos ingredientes
inertes que contém;
c) a quantidade de pesticidas e de produtos de controle ambiental ou afins, que a embalagem
contém, expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso;
d) o nome e o endereço do fabricante e do importador;
e) os números de registro do produto e do estabelecimento fabricante ou importador;
f) o número do lote ou da partida;
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g) um resumo dos principais usos do produto;
h) a classificação toxicológica e ambiental do produto, de acordo com o Sistema Globalmente
Harmonizado de Rotulagem - GHS;
II - instruções para utilização, que compreendam:
a) a data de fabricação e de vencimento;
b) o intervalo de segurança;
c) informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre outras: a indicação de onde ou
sobre o que deve ser aplicado; o nome comum e científico do alvo biológico que se pode com ele combater ou
os efeitos que se pode obter; a época em que a aplicação deve ser feita; o número de aplicações e, se for o
caso, o espaçamento entre elas; as doses e os limites de sua utilização; recomendações para uso em misturas
em tanque e fornecer informações sobre pH ideal da calda de pulverização.
d) informações sobre os equipamentos a serem usados e a descrição dos processos de tríplice
lavagem ou tecnologia equivalente, procedimentos para a devolução, destinação, transporte, reciclagem,
reutilização e inutilização das embalagens vazias e efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da destinação
inadequada dos recipientes.
III – informações, de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado de Rotulagem – GHS,
relativas aos perigos potenciais, compreendidos:
a) os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o meio
ambiente;
b) precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos
animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente;
c) símbolos de perigo e frases de advertência padronizados, de acordo com a classificação
toxicológica do produto;
d) instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros,
antídotos e recomendações para os médicos;
IV – recomendação para que o usuário leia o rótulo e a bula antes de utilizar o produto.
§ 1º Os textos e símbolos impressos nos rótulos serão claramente visíveis e facilmente legíveis
em condições normais e por pessoas comuns.
§ 2º Fica facultada a inscrição, nos rótulos e bulas, de dados não estabelecidos como
obrigatórios, sem necessidade de prévia aprovação, desde que:
I – não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios;
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II – não contenham:
a) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto à natureza, composição,
segurança e eficácia do produto, e sua adequação ao uso;
b) comparações falsas ou equívocas com outros produtos;
c) indicações que contradigam as informações obrigatórias;
d) declarações de propriedade relativas à inocuidade, tais como "seguro", "não venenoso",
"não tóxico"; com ou sem uma frase complementar, como: "quando utilizado segundo as instruções";
e) afirmações de que o produto é recomendado por qualquer órgão do Governo.
§ 3º Quando, mediante aprovação do órgão competente, for juntado folheto complementar
que amplie os dados do rótulo, ou que contenha dados que obrigatoriamente deste devessem constar, mas que
nele não couberam, pelas dimensões reduzidas da embalagem, observar-se-á o seguinte:
I – deve-se incluir no rótulo frase que recomende a leitura do folheto anexo, antes da
utilização do produto;
II – em qualquer hipótese, os símbolos de perigo, o nome do produto, as precauções e
instruções de primeiros socorros, bem como o nome e o endereço do fabricante ou importador devem constar
tanto do rótulo como do folheto.
Art. 44. A empresa registrante é obrigada a informar sobre eventual incompatibilidade de
mistura de seu pesticida com outros pesticidas ou afins.
Art. 45. As alterações que se fizerem necessárias em rótulos e bulas decorrentes de restrições
estabelecidas por órgãos competentes dos Estados, do Distrito Federal, em conformidade com o artigo 9°.
I – deverão estar em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado de Rotulagem
– GHS;
II - são dispensadas de aprovação federal;
III – deverão ser colocadas na área da bula destinada a essa finalidade e comunicadas pela
empresa registrante ao órgão federal registrante, no prazo de até 12 (doze) meses;
IV – nesse prazo, devem ser encaminhadas preferencialmente via sistema eletrônico ao Órgão
Federal Registrante as bulas modificadas.
CAPÍTULO VIII
DO ARMAZENAMENTO E DO TRANSPORTE
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Seção I
Do Armazenamento
Art. 46. O armazenamento de pesticidas, de produtos de controles ambientais e afins
obedecerá à legislação específica vigente para produtos químicos e às instruções fornecidas pelo fabricante,
inclusive especificações e procedimentos a serem adotados no caso de acidentes, derramamento ou vazamento
de produto.
Seção II
Do Transporte
Art. 47. O transporte de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins está sujeito às
regras e aos procedimentos estabelecidos nas legislações específicas de produtos químicos.
CAPÍTULO IX
DA INSPEÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
Art. 48. A inspeção e fiscalização de pesticidas e de produtos de controle ambiental e produtos
técnicos e afins serão definidas em regulamento especifico pelo órgão registrante.
CAPÍTULO X
DA RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA
Art. 49. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta Lei, os responsáveis pelos danos
ao meio ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua indenização ou reparação integral.
Art. 50. As responsabilidades pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente,
quando da produção, comercialização, utilização, transporte de pesticidas, de produtos de controle ambiental
e afins, bem como quando da destinação de embalagens vazias, cabem:
a) ao profissional, quando comprovada receita errada, ou quando se constate imperícia,
imprudência ou negligência;
b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário
agronômico ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais;
c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário agronômico ou em
desacordo com ele, quando o receituário for exigido;
d) ao registrante que, por dolo, omitir informações ou fornecer informações incorretas;
e) ao agricultor, quando produzir produtos agrícolas em desacordo com as recomendações do
fabricante ou em desacordo com o receituário agronômico, ou quando não der destinação às embalagens vazias
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em conformidade com a legislação pertinente;
f) ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados
à proteção da saúde dos trabalhadores na produção, distribuição e aplicação dos produtos.
Art. 51. Aquele que produzir, importar e comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço,
der destinação a sobras e embalagens vazias de pesticidas, de controle ambiental e afins, em descumprimento
às exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito as sanções estabelecidas nesta Lei.
Art. 52. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas
previstas nesta Lei e demais disposições legais pertinentes.
Parágrafo único. As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no
regulamento desta Lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, suspensão de
venda de produto e embargos de atividades, com as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – apreensão ou interdição do pesticida e do produto de controle ambiental, e afins;
IV – inutilização do pesticida e do produto de controle ambiental, e afins;
V – suspensão de registro, autorização ou licença do pesticida e de produto de controle
ambiental e afins;
VI – cancelamento de registro, autorização ou licença do pesticida e de controle ambiental e
afins;
VII – interdição temporária ou definitiva parcial ou total do estabelecimento, atividade ou
empreendimento;
VIII – destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resíduos acima do permitido;
IX – destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, nos quais tenha havido aplicação
de produtos de uso não autorizado, a critério do órgão competente.
Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação das sanções impostas aos
infratores desta Lei nos veículos oficiais, ressalvado o direito ao contraditório e observado o disposto no art. 23
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 53. Os pesticidas e de produtos de controle ambiental e afins apreendidos como resultado
da ação fiscalizadora serão inutilizados ou poderão ter outro destino, a critério da autoridade competente.
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Art. 54. O Poder Público desenvolverá ações de educação, instrução, divulgação e
esclarecimento, que estimulem o uso seguro e eficaz do pesticida, de produto de controle ambiental e afins,
com o objetivo de reduzir eventuais efeitos prejudiciais para os seres humanos e o meio ambiente e de prevenir
acidentes decorrentes de sua utilização indevida.
Art. 55. Compete aos órgãos de registro e fiscalização, referidos nos artigos 8º e 9º desta Lei,
definir critérios, valores e aplicar multas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais), proporcionalmente à gravidade da infração.
§ 1º As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste
artigo.
§ 2º No caso de reincidência na mesma infração, a multa será aplicada em dobro.
§ 3º No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou omissão
inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da
paralisação imediata da atividade ou da interdição do laboratório ou da instituição ou empresa responsável.
§ 4º As multas previstas nesta Lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades de registro e
fiscalização, de acordo com as respectivas competências.
§ 5º Os órgãos e entidades fiscalizadores da administração pública federal poderão celebrar
convênios com os Estados, Distrito federal e Municípios, para a execução de serviços relacionados à atividade
de fiscalização prevista nesta Lei e poderão repassar-lhes parcela da receita obtida com a aplicação de multas.
§ 6º Quando a infração constituir crime ou contravenção, ou lesão à Fazenda Pública ou ao
consumidor, a autoridade fiscalizadora encaminhará cópia do auto de infração ao órgão competente para
apuração das responsabilidades administrativa e penal.
CAPITULO XI
DOS CRIMES E DAS PENAS
Art. 56. Produzir, armazenar, transportar, importar, utilizar ou comercializar pesticidas,
produtos de controle ambiental ou afins não registrados ou não autorizados:
I - Pena - reclusão, de 3 (três) a 9 (nove) anos, e multa.
§ 1º Agrava-se a pena:
a) de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se resultar dano à propriedade alheia;
b) de 1/3 (um terço) até a metade, se resultar dano ao meio ambiente;
c) da metade até 2/3 (dois terços), se resultar lesão corporal de natureza grave em outrem;
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d) de 2/3 (dois terços) até o dobro, se resultar a morte.
Art. 57. Produzir, importar, comercializar e dar destinação a resíduos e embalagens vazias de
pesticida, de controle ambiental ou afins em desacordo com esta Lei:
I - Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
CAPÍTULO XII
DO SISTEMA UNIFICADO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Art. 58. Fica instituído o Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica SISPA, coordenado pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura, com o objetivo de:
I - adotar sistema único de avaliação dos requerimentos de registro e de alterações de registro
de pesticidas, para os fins previstos no caput do art. 1º desta Lei;
II - disponibilizar informações sobre o andamento dos processos relacionados com pesticida;
III - facilitar a apresentação, cadastro, e avaliação dos dados e informações apresentados pelas
empresas registrantes;
IV - facilitar o acolhimento de dados e informações relativas à comercialização de pesticida e
afins;
V- garantir a segurança da informação sigilosa e de segredos industriais sob pena de
responsabilidade;
VI - implementar, manter e disponibilizar dados e informações sobre as quantidades totais de
produtos por categoria, importados, produzidos, exportados e comercializados no país, bem como os produtos
não comercializados;
VII - manter cadastro e disponibilizar informações sobre as empresas e áreas autorizadas para
pesquisa e experimentação de pesticida e afins;
VIII - permitir a interação eletrônica com as empresas registrantes de pesticida e afins;
IX - submissão eletrônica obrigatória para todos os requerimentos de processos de registro e
de alterações de registro de pesticida e afins;
Parágrafo único. O SISPA será desenvolvido e implementado no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, após a publicação desta Lei.
CAPÍTULO XIII
DA CRIAÇÃO DA TAXA DE AVALIAÇÃO DE REGISTRO
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Seção I
Da Criação, do Fato Gerador, dos sujeitos passivos e valores.
Art. 59. Fica criada a Taxa de Avaliação e de Registro de produtos técnicos, produtos técnicos
equivalentes, produtos novos, produtos formulados e produtos genéricos, de pesticidas e de produtos de
controle ambiental, RET, produto atípico, produto idêntico e produto para agricultura orgânica, cujo fato
gerador é a efetiva prestação de serviços de avaliação e de registros.
§ 1º São sujeitos passivos da taxa a que se refere o caput deste artigo as pessoas jurídicas
requerentes dos pedidos de registro e de avaliações dos produtos indicados no art. 2º, quando do pleito do
serviço.
§ 2º A taxa será devida de acordo com os seguintes valores:
I – avaliação e registro ou permissão de:
a) Produto Novo - formulado: R$ 100.000,00.
b) Produto Novo - técnico: R$ 80.000,00.
c) Produto formulado: R$ 50.000,00.
d) Produto genérico: R$ 40.000,00.
e) Produto formulado idêntico: R$ 30.000,00.
f) Produto técnico equivalente: R$ 40.000,00.
g) Produto atípico: R$ 5.000,00.
h) Registro Especial Temporário – RET: R$ 5.000,00.
i) Produtos para a agricultura orgânica: R$ 30.000,00.
j) Produto a base de agente biológico de controle: R$ 30.000,00.
k) Prémistura: R$ 50.000,00.
II - avaliação para alterações de registro de produtos:
a) conjunto de alterações do art. 26: Isento.
b) conjunto de alterações do art. 27: R$ 30.000,00.
CAPÍTULO XIV
DA DESTINAÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS COM A TAXA DE AVALIAÇÃO DE REGISTRO
Art. 60. O produto da arrecadação das taxas previstas no artigo anterior será recolhido ao
Fundo Federal Agropecuário - FFAP, criado pela Lei Delegada nº 8, de 11 de outubro de 1962.
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Art. 61. Os recursos arrecadados serão destinados exclusivamente a fiscalizar e fomentar o
desenvolvimento de atividades fitossanitárias e a promover a inovação tecnológica do setor agrícola em
sanidade vegetal.
Art. 62. Também poderão constituir recursos ao Fundo Federal Agropecuário – FFAP para
fiscalizar e fomentar o desenvolvimento de atividades fitossanitárias e promover a inovação tecnológica do
setor agrícola em sanidade vegetal:
I - os valores da arrecadação dos serviços de registro de pesticidas a que se refere o art. 60;
II - os recursos orçamentários da União direcionados para a finalidade;
III - as doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;
IV - recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT),
instituído pela Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007;
V - recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, instituído pela Lei nº 7.797, de 10 de julho
de 1989;
VI - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas.
§ 1° O saldo apurado em cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte,
a crédito do FFAP.
§ 2° Os recursos do FFAP serão aplicados prioritariamente em projetos nas seguintes áreas:
I - desenvolvimento, instrumentalização técnica das áreas de análise e registro de pesticidas
e de produtos de controle ambiental;
II - desenvolvimento, implementação e a manutenção do Sistema de Informação e Avaliação
Eletrônica - SISPA;
III - controle e monitoramento das atividades de uso de produtos fistossanitários;
IV - capacitação em manejo fitossanitário e formação de agentes multiplicadores em atividade
fitossanitária e segurança do trabalhador rural;
V - educação de controle ambiental e manejo fitossanitário;
VI - contratação de consultores ad hoc para fins de suporte técnico nas análises dos processos
de registro dos produtos considerados prioritários pelo órgão registrante.
§ 3º Adicionalmente aos recursos previstos no artigo 60 desta Lei, constituem recursos do
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FFAP a reversão dos saldos anuais não aplicados, de ações realizadas por entidades nacionais ou internacionais,
públicas ou privadas, e outras fontes de recursos que lhe forem especificamente destinadas, inclusive
orçamentos compartilhados com outros entes da Federação.
§ 4º Será elaborado Plano Anual de Aplicação - PAA dos recursos do FFAP, devendo ser
apresentado anualmente relatório de sua execução.
§ 5° Os recursos do FFAP somente poderão ser destinados a projetos de órgãos e entidades
públicas, ou de entidades privadas sem fins lucrativos.
§ 6º A aplicação dos recursos do FFAP nos projetos de que trata o § 2° deste artigo será feita
prioritariamente em entidades públicas, de pesquisa e de difusão de tecnologia.
CAPITULO XV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 63. As instituições que desenvolverem atividades reguladas por esta Lei na data de sua
publicação deverão adequar-se aos dispositivos no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da
publicação desta Lei.
Art. 64. Ficam convalidados atos praticados sob a égide da Lei no 7.802, de 11 de julho de
1989.
Art. 65. O art. 3º da Lei Delegada nº 8, de 11 de outubro de 1962, passa a vigorar acrescido
dos seguintes incisos:
“Art. 3º ........................................................................................
....................................................................................................
XXII - desenvolvimento, instrumentalização técnica das áreas de análise e registro de
pesticidas e de produtos de controle ambiental;
XXIII - desenvolvimento, implementação e a manutenção do Sistema de Informação e
Avaliação Eletrônica - SISPA;
XXIV - controle e monitoramento das atividades de uso de pesticidas;
XXV - capacitação em manejo fitossanitário e formação de agentes multiplicadores em
atividade fitossanitária e segurança do trabalhador rural;
XXVI - educação de controle ambiental e manejo fitossanitário;
XXVII - contratação de consultores ad hoc para fins de suporte técnico nas análises dos
processos de registros dos produtos considerados prioritários pelo órgão registrante”. (NR)
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Art. 66. O art. 6º da Lei Delegada nº 8, de 11 de outubro de 1962, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 6º O FFAP será administrado por um Conselho, com participação da sociedade civil, com
função de opinar sobre a distribuição e destinação dos seus recursos e a avaliação de sua aplicação, sob a
presidência do Ministro da Agricultura, seu membro nato, e compor-se-á de:
I - Um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que o presidirá;
II - Um representante do Ministério do Meio Ambiente;
III - Um representante do Ministério da Saúde;
IV - Dois representantes indicados pelo setor agrícola;
V - Dois representantes indicados pela indústria de pesticidas e de controle ambiental;
VI - Um representante do órgão federal de pesquisa agropecuária;
Parágrafo único. Os membros do Conselho serão designados pelo Ministro de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. (NR)
Art. 67. Revogam-se as Leis nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e nº 9.974, de 06 de junho de
2000, e os seguintes dispositivos:
I - os itens 2.2.1 a 2.2.5, itens 2.3 a 2.7 e itens 4.2 a 4.4 do Anexo de preços e serviços da Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981;
II - o § 4º do art. 53 da Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013;
III - o item 8 do Anexo II da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.
Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em

de

Deputada TEREZA CRISTINA
Presidente
Deputado LUIZ NISHIMORI
Relator

VOTO EM SEPARADO

de 2018.
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(Dos Senhores Bohn Gass, João Daniel, Padre João, Nilto Tatto, Patrus Ananias e Paulo Teixeira)
A Comissão Especial em referência foi criada em 08 de abril de 2016, e instalada em reunião de 12 de abril de
2016. Na origem, a Comissão foi criada para emitir parecer ao Projeto de Lei nº 3.200, de 2015, de autoria do
Deputado Covatti Filho.
Na configuração atual, a Comissão passou a ter como objeto a emissão de Parecer ao Projeto de Lei nº 6.299,
de 2002, de autoria do então Senador Blairo Maggi, bem assim, aos vinte e oito Projetos de Lei apensados.
Ao longo dos seus trabalhos a Comissão realizou oito reuniões de Audiência Pública; a última delas ocorrida em
05 de abril de 2017. Desde então, a Comissão entrou em um longo período de inatividade, quebrado com a
convocação para o dia 25 de abril de 2018, de Reunião Deliberativa Ordinária para discussão e votação do
parecer do Relator, Deputado Luiz Nishimori (PR/PR) disponibilizado na véspera da reunião.
Porém, no mesmo dia 25 de abril, a matéria esteve na pauta da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Em
solenidade com as presenças dos dirigentes da Abramilho; Abrapa; e Aprosoja Brasil, as entidades lançaram
manifesto pela aprovação do PL 3200/2015, divulgado como a “Lei dos Defensivos” ou, também, como a “Lei
do Alimento mais Seguro”. O manifesto foi convincente. O texto do Substitutivo do nobre Deputado Nishimori
tanto incorporou majoritariamente o texto do PL nº 3.200, de 2015, como o mote da campanha foi igualmente
materializado no Substitutivo mediante manobra eufemística pela substituição do termo ‘agrotóxico’, por
“produto fitossanitário” e “produto de controle ambiental”. Um esforço por uma locução branda, mas fictícia,
para os venenos agrícolas. Ademais de confrontar as nomenclaturas “pesticides” e “plaguicidas” adotadas pela
FAO e OMS, e na maior parte dos países do mundo, a mudança sugerida pelo Substitutivo, com origem nos
setores do agronegócio, contraria a própria Constituição Federal que trata os venenos agrícolas como
agrotóxicos (Art. 220, §4º). A propósito, é no mínimo curioso, que ao longo do seu Parecer o Relator sempre se
refira aos agrotóxicos como “pesticidas”; sem dúvidas, um termo bem mais honesto e realista do que “produto
fitossanitário”.
Veremos neste Voto, que os propósitos reais do Substitutivo são os de criar permissividades e facilidades ainda
mais abusivas para os venenos agrícolas no Brasil, impondo a liberalização do uso dos pesticidas sobre os
objetivos da segurança alimentar e nutricional da população, da saúde pública, e dos cuidados com o meio
ambiente.
Contudo, a narrativa das entidades e parlamentares do agronegócio elevam a propositura para um padrão de
virtuosismos, tão surrados quanto inverossímeis. Proclamam que a proposição resultaria no incremento da
produtividade e da competitividade da agricultura do país; na proteção do meio ambiente e da saúde dos
trabalhadores, e na produção de alimentos saudáveis entre outros atributos.
Afora os inexatos atributos acima, o Substitutivo tem sido ‘vendido’ sob o mantra da modernização da legislação
brasileira tendo como fonte de inspiração, legislações de referência como a dos EUA e da Europa que não
padeceriam da burocracia excessiva e dos longos prazos para o registro dos pesticidas como prevalece no Brasil.
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Sofismas à parte, as contradições da mesma forma recheiam os discursos da proposição. No Parecer o Relator
afirma que a legislação atual não considera as características e dificuldades de produção na região tropical.
Como então chegamos à condição de um dos maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas do
mundo?
Na mesma linha, o Substitutivo prevê o Registro Temporário (RT) e a Autorização Temporária (AT) para
moléculas registradas para culturas similares em pelo menos três países membros da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. Ou seja, ademais de constituírem medidas temerárias para
a saúde pública e o meio ambiente, conforme veremos adiante, cabe questionar: porque a transposição de
realidades de países da OCDE para o Brasil? Em primeiro lugar, a OCDE nada tem a ver com os temas
multilaterais da saúde, meio ambiente e agricultura, e sequer o Brasil faz parte dessa organização! Em segundo
lugar, como adotar países de clima temperado como referência para o Brasil quando o Parecer acusa a legislação
brasileira de incompatível com as nossas condições tropicais?
Os retrocessos na regulação do tema dos agrotóxicos propostos pelo Substitutivo são de tal magnitude que
mereceram o rechaço de uma série de organismos oficias das áreas do meio ambiente, saúde, e da defesa do
Estado e dos direitos dos cidadãos.
Em Nota publicada no dia 09 de maio, a ANVISA condenou o Substitutivo Nishimori, que retira da Agência a
competência pela reavaliação toxicológica e ambiental desses produtos. Para a ANVISA, “é inaceitável que o
Substitutivo terceirize as responsabilidades pelas doenças e agravos à saúde do trabalhador e do consumidor;
pelo monitoramento dos resíduos de agrotóxicos e do uso adequado; pelo acompanhamento sistemático das
populações expostas e das intoxicações; e pelos planos de emergência nos casos de acidentes de trabalho,
transporte e ambientais que possam advir da cadeia produtiva e logística do agrotóxico”.
Antes, no dia 07 de maio, a FIOCRUZ alertou que o Substitutivo visa alterar em “....profundidade o marco legal
sobre o tema, negligenciando a promoção da saúde e a proteção da vida, e configurando uma
desregulamentação que irá fragilizar o registro e reavaliação desses produtos no Brasil”. Para a FIOCRUZ a
proposta significa um retrocesso que põe em risco a população, em especial, grupos populacionais
vulnerabilizados como mulheres grávidas, crianças e os trabalhadores envolvidos em atividades produtivas que
dependem da produção ou uso desses biocidas.
Ainda no dia 07 de maio, em Nota intitulada Ministério da Saúde rechaça Pacote do Veneno, o Departamento
de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (DSAST/MS) condenou o Substitutivo por apresentar
fragilidades, incoerências e inconsistências, “negligenciando aspectos relacionados à segurança, saúde e bemestar dos cidadãos e pela proteção ao meio ambiente”.
Não menos enfática foi a Nota do IBAMA divulgada no Portal da Autarquia no dia 09 de maio. O documento
aponta que as mudanças propostas pelo Deputado Nishimori são “inviáveis ou desprovidas de adequada
fundamentação técnica e, até mesmo, contrariam determinação Constitucional”. A nota finaliza com um apelo:
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“Não podemos deixar de registrar que o Brasil, desde 2008, é o maior mercado de agrotóxicos do mundo e que
a alteração proposta no PL 6299/2002 trará importantes impactos negativos tanto na saúde da população
quanto no comércio agrícola, uma vez que introduzirá no país, agrotóxicos hoje proibidos e até banidos em
países importadores de alimentos do Brasil.”
Na mesma linha, o Instituto Nacional do Câncer, em Nota Pública divulgada no dia 11 de maio, alerta que a
revogação da Lei nº 7.802/1989 e a implementação do Substitutivo ao PL 6.299/2002 possibilitarão o registro
de agrotóxicos com características teratogênicas, mutagênicas e carcinogênicas, colocando em risco a saúde da
população exposta a esses produtos e o meio ambiente”. A Nota finaliza acusando a proposição de pretender
flexibilizar e incrementar o uso de pesticidas no Brasil com consequências no aumento dos problemas de Saúde
Pública no nosso país.
Por meio da Nota Técnica 4ª CCR nº 1/2018, o Ministério Público Federal aponta o extenso rol de
inconstitucionalidades do Substitutivo Nishimori. Concretamente, discorre sobre as violações do Substitutivo
aos arts. 23, 24, 170, 196, 220 e 225 da Constituição Federal.
No dia 11, também a Defensoria Pública da União emitiu Nota Técnica por meio da qual discorre sobre as
violações do projeto que sobrepõe interesses econômicos às funções do Estado; à defesa do meio ambiente e
aos direitos dos cidadãos.
É relevante destacar o crescimento exponencial do uso dos agrotóxicos no Brasil. De 2009 a 2016, a área
plantada com grãos no Brasil passou de 47.6 milhões de hectares para 58.3 milhões de hectares, o equivalente
a uma taxa de crescimento de 3% ao ano. De outra parte, as vendas internas de agrotóxicos cresceram, no
mesmo período, de 300.3 mil toneladas, para 551.3 mil toneladas, significando incremento de 8% ao ano.
É neste contexto que o Deputado Nishimori prega a necessidade da atualização da legislação brasileira às
normas internacionais. Sim, a Lei brasileira precisa ser atualizada, mas em sentido oposto ao sugerido pelo
Substitutivo do Relator. A FAO tem feito apelo para que depois de trinta anos de implementação do seu Código
Internacional de Conduta para a Distribuição e Utilização dos Agrotóxicos, as legislações nacionais passem a
incorporar os avanços científicos no conhecimento dos impactos dos venenos agrícolas nas pessoas e no meio
ambiente. A recomendação da FAO é por maiores restrições ao uso dos pesticidas, em razão do maior
conhecimento atual dos riscos desses produtos. (http://www.fao.org/news/story/es/item/346145/icode/)
Muitos países já atualizaram as suas legislações. Não é por outra razão que de acordo com matéria da revista
EPOCA, de 04/03/2016, mais da metade dos agrotóxicos utilizados no Brasil já estão proibidos ou na Europa
ou nos Estados Unidos.
O Substitutivo pretende substituir à Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 que na atualidade regula o registro e
uso dos agrotóxicos, e as emendas a esta, promovidas pela Lei nº 9.974, de 06 de junho de 2000. O Relator
propõe, também, a revogação do “Anexo de preços e serviços” da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (anexo
incluído pela Lei nº 9.960, de 2000, que se refere aos “preços dos serviços e produtos” cobrados pelo Ibama).
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Da mesma forma, o Relator pretende revogar do item 8 do Anexo II da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999
(taxas de serviços relativos às avaliações toxicológicas de todos os produtos químicos avaliados pela Anvisa).
Sinalizando a sua diretriz de permissividades, o Substitutivo propõe, também, a revogação do § 4º do art. 53 da
Lei nº 12.873, de 24 de 2013. Com essa medida, o Relator pretende a dispensa da anuência por parte do SUASA
- Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, nos casos da autorização emergencial temporária
para produtos agrotóxicos que, entre outras ameaças para a população, não disponham, no Brasil, de métodos
para desativação de seus componentes; que não tenham antídoto ou tratamento eficaz no país; e que revelem
características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas.
Em contraste com os discursos, o Relator promove uma ‘limpeza geral’ nas proposições apensadas que visavam
maior rigor com os agrotóxicos na perspectiva da saúde pública e do meio ambiente. Nessa direção, propõe a
rejeição liminar dos projetos de Lei que dispõem:
a) sobre a obrigatoriedade de reavaliação dos agrotóxicos a cada 10 anos;
b) sobre a Política Nacional de Apoio aos Agrotóxicos de Baixa Periculosidade;
c) sobre maior rigor ao receituário agronômico;
d) sobre a majoração das penas para crimes de falsificação de agrotóxicos;
e) sobre a proibição no país de substâncias extremamente tóxicas, já proibidas, inclusive, nos países que
teriam inspirado o Substitutivo.
Passemos à análise pontual dos aspectos que julgamos negativamente mais relevantes do Parecer e do
Substitutivo, procedendo, quando possível, ao cotejo com o quadro correspondente nos EUA e Europa:
1. Prazo para a concessão de registro, vigência do registro e custo - o Art. 3º, §1º, do Substitutivo, fixa
prazos sumários para o registro dos venenos no Brasil. Um produto novo, produto formulado, genérico,
etc, passariam a ter o registro em, no máximo, 12 meses. O Registro Especial Temporário seria expedido
em 30 dias. De acordo com o Relator e empresários do setor, o registro dos pesticidas no Brasil demora
de 6 a 10 anos, o que seria insuportável afora os custos excessivos envolvidos no processo.
Contudo, nos EUA o processo de registro pode levar de 6 a 9 anos. De acordo com a ANVISA, citado pela FIOCRUZ
(http://www.epsjv.fiocruz.br/valor-do-registro-dos-agrotoxicos-no-brasil-e-nos-eua) enquanto no Brasil o
registro de um novo agrotóxico custa de 53 a 1 mil dólares, nos Estados Unidos chega a custar 630 mil dólares.
Já na reavaliação desses produtos ou nos casos de alteração nos registros, no Brasil, a empresa fica isenta,
enquanto nos EUA, os interessados pagam 150 mil dólares em caso de reavaliação e de 100 a 425 dólares para
manutenção anual, taxa que também não é cobrada no Brasil.
Diversamente de produtos como os medicamentos, o registro de agrotóxicos não possui previsão legal para
renovação ou revalidação de prazo. Uma vez concedido, o registro possui validade por prazo indeterminado, a
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despeito do avanço do conhecimento técnico-científico sobre esses produtos. Na Europa, a validade máxima
dos registros é de 10 anos; nos EUA, 15 anos.
2. Registro Temporário (RT) e Autorização Temporária (AT) por Decurso de Prazo– são graves inovações
e contradições propostas pelo Substitutivo (Art. 3º, §§6º e 8º). Serão expedidos quando não forem
cumpridos os prazos sumários fixados pelo Substitutivo. Um produto novo, ainda não estudado nas
condições brasileiras, e ainda não autorizado pelo MAPA, no caso, poderá ser comercializado no Brasil,
desde que esteja registrado para culturas similares em pelo menos três países membros da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. O RT ou AT seriam válidos até a deliberação
conclusiva sobre os pedidos de registro/autorização. Ou seja, um produto novo com o prazo do registro
convencional expirado, passa automaticamente a ter o RT. Caso, após 2 anos de testes os órgãos
competentes venham a negar o registro ao produto por considerá-los extremamente danosos para a
saúde humana, o estrago já foi feito. Uma enorme irresponsabilidade;
3. severo retrocesso para a saúde pública – de acordo com o §6º, do Art. 3º, da Lei atual é proibido o
registro de agrotóxicos para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus
componentes; que não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil; que revelem características
teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, e que se revelem mais perigosos para o homem do que
os testes de laboratório, com animais, tenham podido demonstrar. O Art. 4º, §3º, do Substitutivo, altera
esse texto, que constitui importante salvaguarda para a saúde e o meio ambiente, para fixar a proibição
do registro de produtos fitossanitários que apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para
o meio ambiente. Em outros termos, haveria caso de um produto sem antídoto ou comprovadamente
cancerígeno, mas que não seria proibido, exceto se apresentasse o abstrato risco inaceitável! O mais
inacreditável são os discursos conectando a proposição com o alimento seguro, com a saúde e o meio
ambiente;
4. O Substitutivo não recepcionou o § 5º do Art. 3º da atual Lei dos agrotóxicos pelo qual, o registro para
novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser
humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a daqueles já registrados. Ou
seja, abriu para produtos com ações tóxicas ainda maiores;
5. agricultura orgânica – a referência a produtos para agricultura orgânica ocorre somente no Art.3º do
substitutivo, quando da definição de prazos para registros, sem que se diga em nenhum outro ponto o
que são esses produtos.
A forma de registrar os agrotóxicos com uso aprovado para agricultura orgânica trouxe uma série de vantagens
que permitiram que houvesse um grande crescimento, da entrada no mercado, de produtos de baixo risco
toxicológico e ecotoxicológico registrados por essa via;
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6. Fragilização dos estados e do DF – ainda que assegurada a possibilidade constitucional de legislar de
forma suplementar sobre o tema, os Estados e o Distrito Federal não poderão, de acordo com o
parágrafo único do Art. 9º, do Substitutivo, estabelecer restrição à distribuição, comercialização e uso
de produtos devidamente registrados ou autorizados, salvo quando as condições locais determinarem,
desde que comprovadas cientificamente. Trata-se de mais um exemplo do descasamento da proposição
com as legislações internacionais. Tomando-se o caso dos EUA, constatamos situação totalmente
distinta. Naquele país, desde 1975, os Estados estão autorizados a aprovar suas próprias
regulamentações sobre pesticidas, desde que sejam pelo menos tão rigorosas quanto as
regulamentações federais. [Seção 24 (c) do FIFRA - Federal Insecticide, Fungicide, and, Rodenticide Act];
De acordo com o Ministério Público Federal, essa previsão é inconstitucional, pois contraria o dispositivo
estabelecido no § 2º do art. 24 da CF. Aponte-se que o Substitutivo extinguiu a competência dos Municípios de
legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento local dos agrotóxicos, seus componentes e afins,
prevista na Lei n° 7.802/1989, com fundamentação no art. 30 da CF.
7. restrições para o pedido de cancelamento de agrotóxicos - o Substitutivo também ignorou o disposto
na atual legislação (Art. 5º, da Lei nº 7.802, de 1989) que determina disporem de legitimidade para
requerer o cancelamento ou a impugnação, em nome próprio, do registro de agrotóxicos e afins,
arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e dos animais, as entidades de classe,
representativas de profissões ligadas ao setor; partidos políticos, com representação no Congresso
Nacional; e entidades legalmente constituídas para defesa dos interesses difusos relacionados à
proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos naturais;
8. superempoderamento do MAPA, e participações acessórias dos órgãos da saúde e do meio ambiente
no processo de registro e autorização dos agrotóxicos. Não tendo como escapar das analogias com os
EUA, já que adotado como suposta referência para a legislação proposta pelo Deputado Nishimori,
naquele país, a 1ª Lei de Controle de Inseticidas foi de 1910. Em 1947, essa Lei foi ampliada, passando a
ser denominada como FIFRA (antes identificada) que passou a regular o registro, a autorização, a
rotulagem, etc, dos agrotóxicos, a cargo do USDA - o Ministério da Agricultura dos EUA.
Nos anos seguintes, essa legislação foi alterada várias vezes, sempre para impor maiores restrições aos
pesticidas. Com as alterações de 1972 pelo Federal Environmental Pesticide Control Act (FEPCA) a EPA (Agência
de Proteção Ambiental) passou a assumir as responsabilidades pela regulação e pelo registro e autorização dos
pesticidas nos EUA. A substituição do USDA pela EPA ocorreu com base na avaliação de que o Departamento
de Agricultura tendia a favorecer os interesses dos agricultores e das empresas de venenos em detrimento da
saúde pública e do meio ambiente. Exatamente como ocorre no Brasil. Porém, já beirando a segunda década
do século XXI, o ilustre Relator, obviamente com o apoio dos empresários do setor, pretende sacramentar o
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caminho inverso. O Art. 4º do Substitutivo delega exclusivamente ao MAPA a responsabilidade pela concessão
do registro e autorização dos ‘produtos fitossanitários’ (Art. 5º, IV). Contudo, sempre em desacordo com o
texto, os discursos afirmam que o Substitutivo está propondo a integração das avaliações do MAPA, ANVISA e
IBAMA.
Na realidade, o Substitutivo exclui os órgãos de saúde da realização das análises de risco à saúde dos produtos
agrotóxicos (Art. 5º, inciso VIII), cabendo ao órgão da saúde, nos termos do Art. 6º, IV, apenas homologar a
avaliação de risco toxicológico apresentada pelo requerente dos produtos fitossanitários e produtos de controle
ambiental, produtos técnicos e afins.
Retira a autonomia dos órgãos de saúde de divulgar os resultados do monitoramento de resíduos de agrotóxicos
em produtos de origem vegetal realizados pelos próprios órgãos de saúde (Art. 5º, inciso IX).
Quanto às responsabilidades do órgão ambiental, na atualidade, nos termos do Decreto 4.074/2002, compete
a esses órgãos: a) avaliar os agrotóxicos e afins destinados ao uso em ambientes hídricos, na proteção de
florestas nativas e de outros ecossistemas, quanto à eficiência do produto; b) conceder o registro, inclusive o
RET, de agrotóxicos, produtos técnicos e pré-misturas e afins destinados ao uso em ambientes hídricos, na
proteção de florestas nativas e de outros ecossistemas, atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Saúde; e e) realizar a avaliação ambiental, dos agrotóxicos, seus
componentes e afins, estabelecendo suas classificações quanto ao potencial de periculosidade ambiental.
Com o Substitutivo, além da concessão do registro e autorização de produtos de controle ambiental,
especificamente para os produtos fitossanitários, o Relator propõe atribuições exclusivamente auxiliares, como:
a) apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes e de enfermidades
verificadas nas atividades com produto fitossanitário e afins; e b) homologar a análise de risco ambiental
apresentada pelo requerente dos produtos fitossanitários, dos produtos de controle ambiental e afins;
9. Produção para uso próprio – Outro grande problema no texto proposto pelo substitutivo está relacionado
à produção de ‘produtos fitossanitários’ para uso próprio. Conforme descrito no Art.2º inciso XXIX, toda a
produção própria de caldas e outros produtos de uso tradicional como extratos e soluções de plantas, óleos,
leite e várias outras substâncias de baixo risco passarão a ser passíveis de pena, inclusive de prisão,
conforme estabelece o Art. 56. O uso milenar de receitas como a calda bordalesa, extrato de nem, de
pimenta e outros passam a ser proibidos, obrigando os produtores a só utilizá-los se alguma empresa
resolver produzi-los comercialmente. Fere frontalmente um dos princípios básicos da produção orgânica,
estabelecidos pela Lei nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003, que é a de que os sistemas orgânicos de
produção devem trabalhar para reduzir a dependência de insumos externos.
10. ausência de previsão de reavaliação dos agrotóxicos – enquanto no mundo todo existe previsão de
reavaliação dos agrotóxicos, pelo perigo, e não apenas pelos riscos que representam, o Substitutivo,
além de ter rejeitado as proposições sobre o assunto, é totalmente omisso sobre esse procedimento
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absolutamente essencial para os interesses da defesa da saúde humana e do meio ambiente. A
legislação atual prevê a reavaliação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins quando
surgirem indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados ou quando
o País for alertado nesse sentido, por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação
ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos.
Ante o exposto, e considerando os maiores interesses da sociedade brasileira, notadamente nos aspectos da
defesa da saúde pública e do meio ambiente, seria um retrocesso inaceitável a aprovação do Substitutivo em
consideração. Enquanto os países civilizados impõem regras e controles cada vez mais restritivos para a
produção, o uso, e o comércio dos produtos agrotóxicos, o Substitutivo, propalado por discursos recheados de
sofismas modernizantes e de proteção da segurança dos alimentos e do meio ambiente, na verdade pretende
nivelar o marco regulatório do Brasil sobre a matéria, às que vigoravam nos EUA e Europa em meados do século
passado.
Ficou famosa no Brasil reportagem feita pelo jornal francês “Le Monde” sobre o uso indiscriminado dos venenos
agrícolas no Brasil. Em tom irônico a matéria concluiu que o veneno é o tempero preferido dos brasileiros. Com
a aprovação do Substitutivo, os agrotóxicos deixariam de ser o tempero e assumiriam a própria condição de
prato principal da nossa população.
Conclamamos as senhoras e os senhores parlamentares que integram esta Comissão que votem em defesa da
saúde dos seus filhos e das suas famílias, votando contrariamente ao Substitutivo proposto pelo deputado Luiz
Nishimori.
Sala da Comissão, em 15 de maio de 2018.
Deputados
Bohn Gass
Nilto Tatto

João Daniel
Patrus Ananias

Padre João
Paulo Teixeira
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
·•, ••- e:.

Nº 6299, DE 2002, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS 3° E 9° DA LEI
Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989, QUE DISPÕE SOBRE A PESQUISA, A
EXPERIMENTAÇÃO,

A

PRODUÇÃO,

A

EMBALAGEM

E

ROTULAGEM ,

O

TRANSPORTE, O ARMAZENAMENTO, A COMERCIALIZAÇÃO, A PROPAGANDA
COMERCIAL, A UTILIZAÇÃO, A IMPORTAÇÃO, A EXPORTAÇÃO, O DESTINO
FINAL DOS RESÍDUOS E EMBALAGENS, O REGISTRO, A CLASSIFICAÇÃO, O
CONTROLE, A INSPEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS , SEUS

COMPONENTES E AFINS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E APENSADOS .

VOTO EM SEPARADO
(do Sr. CHICO ALENCAR)

1- RELATÓRIO

A Comissão Especial que Regula os Defensivos Fitossanitários , instalada
em 2016 , analisa o PL 6 .299/2002 (já aprovado pelo Senado e de autoria do
atual ministro da Agricultura Blairo Maggi) e mais 27 PLs a ele apensados .
Juntos, eles compõem o chamado "Pacote do Veneno"! Mas, de fato , o relator
tem como texto/guia principal o PL 3.200 de 2015 do Deputado Covatti Filho. A
maioria dos PL's , e principalmente o último, visa alterar a lei vigente que regula
a questão , ou melhor, revogar a atual Lei de Agrotóxicos (Lei 7 .802/1989) . O
referido PL 3.200/20 15 propõe uma completa alteração na Lei vigente , com um
claro objetivo de agilizar a liberação de novos agrotóxicos bem como flexibi lizar
o seu uso . O parecer final do Relator não foge disso : está ~astante afinado com
esta proposição , aprimorando ainda mais em seu substit utivo os pontos
negativos existentes que mais adiante apontaremos .
O principal instrumento normativo sobre agrotóxicos no país é a Lei 7 .802
de 11 de julho de 1989 (alterado pela Lei 9 .974/2000 e regulamentado pelo
Decreto 4_074/2002) , que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação , a
produção , a embalagem e rotulagem , o t ransporte , o armazenamento , a
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comercialização , a propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro , a
classíficação , o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins". O substitutivo do relator revoga os instrumentos
normativos acima citados para instituir um novo sistema de registro , de controle
e de fiscalização para os agrotóxicos, seus componentes e afins, que passam a
ser denominados "produtos fitossanitários e produtos de controle ambiental,
seus produtos técnicos e afins".
Ora, já em sua ementa (e também no Art, 1° caput e Art. 2°, incisos XXIX
e XXX) , a nova proposta escancara seu claro objetivo de flexibilizar as regras
para utilização e fisca lização dos agrotóxicos no País. O termo "agrotóxico",
que sinaliza de maneira clara a nocividade inerente ao produto, é alterado
para o termo "produto fitossanitário", que comporta um caráter mais

brando/inofensivo, mascarando os riscos de toxicidade da maioria dos produtos
destinados ao controle de pragas e doenças por ação biacida. Além disso, esta
alteração vai na contramão das regulações dos países da União Europeia que
continuam utilizando a nomenclatura ''pesticidas", que, assim como o termo
agrotóxico, também passa a mensagem de seu perigo.
Além deste primeiro ponto, enumero aqui as principais mudanças
· preocupantes, na sua maioria flagrantemente inconstitucionais, no substitutivo
proposto para a Comissão Especial :

1 - O substantivo deixa as competências dos órgãos de saúde e meio
ambiente imprecisas, pois atribuiu-se a estes apenas atividades auxiliares ou de
apoio ao processo de registro e reanálise, conforme observado nos verbos
"apoiar", "homologar" e "priorizar" - sob determinação do órgão registrante (Art.
6º) ;
a) Altera as competências institucionais e a finalidade do registro de

agrotóxicos para serem de reponsabilidade exclusiva do Ministério da Agricultura
- MAPA. Hoje essa responsabilidade é dividida entre IBAMA (Ministério do Meio
Ambiente - MMA), ANVISA (Ministério da Saúde - MS) e MAPA, que tomam
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decisões de forma conjunta . Na nova proposta a ANVISA e o IBAMA teriam
apenas a função de homologar a avaliação de risco toxicológico e de risco
ambiental apresentado pelos requerentes, ou seja, pelo setor privado. Os
procuradores da 4ª Câmara do MPF destacam que, no caso do órgão ambiental,
não é facu ltada sequer a solicitação de complementação de informações. E que
a homologação é contrária a princípios importantes da administração pública,
como a indisponibilidade do interesse público e a indelegabilidade do poder de
polícia.
b) Retira a autonomia dos órgãos de saúde e meio ambiente de divulgar

os resultados do monitoramento de resíduos de agrotóxicos em produtos de
origem vegetal realizados pelos próprios órgãos de saúde (Art. 5°, inciso IX);

e) O MMA e o MS deixam de ter atribuição sobre a edição ou propositura
de atos normativos referentes a agrotóxicos e de decidir sobre a rea lização de
reavaliação , e, ainda, estarão sob a coordenação do MAPA nas atividades de
reavaliação desses produtos. Além disso, não lhes caberá divulgar resultados de
monitoramento.

2 - El imina os atuais critérios de proibição de registro de agrotóxicos no

País

baseados

nos

perigos

inerentes

aos

produtos

tais

como

a

carcinogenicidade , mutagenicidad~, teratogen icidade, distúrbios hormonais e
danos ao· sistema reprodutivo e, desta forma , deixando brechas para que sejam
vendidos no mercado nacional produtos já banidos em boa parte do mundo. Com
a inserção da análise de risco , permite-se que produtos que hoje têm o registro
pro ibido em função do perigo passem a ter registro permitido se o risco for
considerado "aceitável".

3 - Tira a competência dos municípios de legislar supletivamente sobre o
uso e armazenamento dos agrotóxicos e afins e limita a atuação dos Estados e
Municípios de legislar sobre a matéria. Aqui pode-se observar um ponto
flagrantemente inconstitucional, pois uma Lei não pode limitar os direitos de
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......,

Estados e municípios assegurados pela Constituição (Art. 9°) .

4 - Abre a possibilidade de utilização de agrotóxicos sem o devido

receituário agronômico. Essa iniciativa é altamente preocupante dado os
evidentes riscos da utilização, indiscriminada, de substâncias tóxicas.

5 - Cria, no Art. 3º §6º, Registro Temporário para qualquer produto que

tenha sido aprovado em pelo menos três países da OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico) . Dessa forma , despreza tanto a
autonomia e soberania do Brasil, bem como trata de forma errônea países com
características diferentes do ponto de vista ambiental (clima , biodiversidade ,
biornas, demografia, epidemiologia, etc). Além disso, cria a possibilidade de
autorizações temporárias quando não houver a manifestação conclusiva pelos
órgãos responsáveis pela Agricu ltura , Meio Ambiente e Saúde dentro dos prazos
estabelecidos no §1° do Art. 3°.
6 - No Capítulo Ili , seção V, "Do Comunicado de Produção para

exportação", a proposta substituiu o registro de produtos quando estes forem
destinados apenas à exportação por um comunicado de produção para
exportação, dispensando o fabricante da apresentação de estudos toxicológicos
e ambientais. Desta forma , os riscos relativos ao processo produtivo, tais como
os riscos ocupacionais e ambientais, seriam ignorados.

li - Reação da Sociedade

Após a publicação do parecer do relator, quase imediatamente~ iJrgiram
uma série de manifestos e notas técnicas de instituições reconhecidas , como
Fiooruz, lbama , Anvisa , Ministério Público Federal, ABRASCO - Associação
Brasileira de Saúde Coletiva, entre outras, bem como de inúmeras ONGs e
cidadãos em geral, "por meio de artigos e petições 1 .
1 No dia 8 de maio de 201 8. a Plataforma #C heg aDeAgrotóxicos divulgou um manifesto assinado por 271 organizações
da sociedade civil exte rn ando se u repúdio ao Projeto de Lel 6299/02, conhecido como Pacote do Veneno. O manifes to
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O coordenador da organização Terra de Direitos e presidente do
Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), advogado Darci Frigo,
destacou as manifestações da sociedade contra o pacote, entre elas do
Conselho que preside 2 , e defendeu urgência no debate e encaminhamento de
propostas para a construção de uma política nacional de .agroecologia como
alternativa à produção agrícola baseada no uso de agrotóxicos.
O MPF e o IBAMA, em suas Notas Técnicas, evidenciaram todos os
pontos claramente inconstitucionais da proposta 3 . De acordo com o MPF, dos
quatorze motivos apontados pelo Dep. Nishimori para defender a aprovação do
pacote e alterar a atual legislação, nenhum considera os efeitos dos agrotóxicos
sobre a saúde ou meio ambiente.
A nota emitida pelo IBAMA sobre o documento apresentado ressalta : "são
propostas com excessivas simplificações ao registro de agrotóxicos, sob a
justificativa de que o sistema atual está ultrapassado e de que não estão sendo
atendidas as necessidades do setor agrícola". Já o presidente da ANVISA,
entrevistado pelo Estadão4 afirma que a proposta representaria um retrocesso
para o País : "O projeto muda para pior as regras de registro de agrotóxicos", e
acrescenta ainda que a proposta colocaria em risco a saúde dos trabalhadores
do campo, reduziria a segurança dos brasileiros em geral e , ainda, poderia
provocar danos para a imagem de produtos brasileiros no mercado externo.
O princípio da precaução amplamente defendido na nossa Constituição é
afrontado nesta proposta . O Art. 225 , define o meio ambiente ecologicamente
equilibrado como direito de todos e lhe dá a natureza de bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida , impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Os
incisos IV e V , do § 1°, deste mesmo artigo , incorporaram expressamente ao

salienta os vã rios retrocessos presentes na proposta , como por exemplo a mudança do termo agrotóxicos para defensivo
fitossa nitãrio. http://www. chegadeag rotoxicos. org .br/wp-contenUupJoads/2018/05/MANI FESTO_PACOTE_VENENO.pdf
2 Na Recomendação n• 9/201 7, o CNDH também solicita ao Congresso Nacional a aprovação do Projeto de Lei nº
6 .670/2016, que institui a Polltica Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA) . No documento, o Conselho res salta
que a política foi "construída de forma plural. com um conjunto de entidades e movimentos sociais que visam à garantia
do direito à alimentação saudãvel e adequada, mas que atualmente está paralisado na Câmara dos Deputados",
3 Os principais pontos estão refletidos neste voto em separado.
• h ttp: //econom ia .estadao. com. br/ notici as/ geral, projeto·de-lei ·do·agrotoxico·a bre-crise· nogoverno,70002295137
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ordenamento jurídico o princ1p10 da precaução: "§1° - Para assegurar a
efetividade d~sse direito, incumbe ao poder Público : ( ... )V- Controlar a produção
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (.._ .. )".
Este substitutivo é, portanto, um claro .retrocesso à legislação atualmente
em vigor. Suas propostas flexibilizam significativamente o registro e a utilização
dos agrotóxicos no País. O Brasil ocupa a alarmante posição de ser um dos
maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e essa proposta só irá piorar
essa situação . Está claro que a aprovação do pacote atende aos interesses dos
fabricantes de agrotóxicos e sementes transgênicas e à bancada ruralista
financiada pelo setor supostamente produtivo . Se aprovado, como bem afirma a
Nota publicada pela FIOCRUZ 5 , não é exagerado dizer que a repercussão desta
decisão poderá ser grave e irreversível para as gerações atuais e futuras, com
custos de curto, médio e longo prazo.
A sociedade brasileira não ficou omissa a esta questão e diversas
entidades, juristas e especialistas se posicionaram , ao longo de todo esse
processo de discussão nesta Comissão, desde a sua instalação em 2016. Como
apontamos anteriormente , logo após a publicação do relatório diversas notas e
ações de diferentes organizações, e inclusive de órgãos públicos, em repúdio ao
documento apresentado. A Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e

pela Vida 6 , compilou uma longa lista dessas manifestações que aqui
apresentamos e solicitamos que seja considerado como parte integrante, e
complementar deste Voto em Separado:
Ministério Público Federal: "O projeto apresenta extenso rol de inconstitucionalidades( .. . ).
Aponta-se a violação aos arts , 23, 24, 170, 196, 220 e 225 da Constituição Federal. " nota
co111pleta aqui.
Ministério Público do Trabalho: "O Ministério Público do Trabalho manifesta-se contrário à
aprovação do projeto de lei, reiterando a necessidade de forta lecimento das instâncias do
Estado brasileiro voltadas ao aprimoramento das atividades de registro e de reavaliação de
produtos tóxicos e obsoletos disponíveis no mercado brasileiro " nota completa arl.l:!.i.

5 hllps:1/agencin.liocruz.br/liocruz-divu lga-nola-conlra-ncxibilizacao-dc-lci-sobre-agrotoxicos
' hllp://conlraosagrolo:<icos.org/todo-111L111do-e-conlra-o-pacole-do-veneno-111enos-quem-lucra-com-agrotoxicos/
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Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): "O PL não contribui com a melhoria ,
disponibilidade de alimentos mais seguros ou novas tecnologias para o agricultor e nem
mesmo com o fortalecimento do sistema regulatório de agrotóxicos, não atendendo, dessa
forma, a quem deveria ser o foco da legislação: a população brasileira. O PL delega ao
Ministério da Agricultura uma série de ações que são competências estabelecidas,
atualmente, para os setores de saú de e de meio ambiente." nota completa aqu i.
lbama: "São propostas excessivas simplificações ao registro de agrotóxicos, sob a
justificativa de que o sistema atual está ultrapassado e de que não estão sendo atendidas
as..n~cessidades do setor agrícola, mas que, se implantadas, reduzirão o controle desses
pro8\rlss pelo Poder Público , especialmente por parte dos órgãos federais responsáveis
pelos setores da saúde e do meio ambiente, inviáveis ou desprovidas de adequada
fundamentação técnica e, até mesmo, que contrariam determinação Constitucional (art. 225 ,
§1 º, V)" nota comp leta aqui.
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, do
Ministério da Saúde (DSASTIMS): "o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e
Saúde do Trabalhador se manifesta contrário ao PL No 6.299/2002, por este representar um
retrocesso às conquistas legislativas com vistas à proteção da saúde humana frente à
exposição aos agrotóxicos" nota completa aqui.
Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH): "O CNDH recomenda ao presidente
da Câmara dos Deputados a imediata instalação da Comissão Especial Temporária, para
dar seguimento à tramitação do Projeto de Lei nº 6.670/2016, o qual institui a Política
Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA). " nota com pleta aqui.
Fiocruz: "a Fiocruz se coloca contrária ao Projeto de Lei 6.299/2002 ( .. . ) que, se aprovado,
irá fragi lizar o registro e reavaliação de agrotóxicos no país, que hoje tem uma das leis mais
avançadas no mundo no que se refere à proteção do ambiente e da saúde humana. " nota
completa aqui.
INCA - Instituto Nacional do Câncer: "Para o Instituto, (o PL6299/02) colocará em risco
trabalhadores da agricultura, residentes em áreas rurais ou consumidores de água ou
alimentos contaminados, pois levará á possível liberação de agrotóxicos responsáveis por
causar doenças crônicas extremamente graves e que revelem características mutagênicas
e carcinogênicas. " nota comp leta aqu i.
DPU - Defensoria Pública da União: "Percebe-se que as dispos ições contidas no Projeto
de Lei n. 6922/02 e apensos padecem de máculas à Constituição da República Federativa
do Brasil , pois violam a um só tempo normas fundamentais de proteção ao consumidor, à
saúde, à alimentação adequada e ao meio ambiente ecologicamente equi librado, para as
presentes e futuras gerações." nota comp leta aqu i.
Conselho Nacional de Saúde: "Considerando que o Projeto de Lei n.0 6.299/2002 ( ... ) tem
por objetivo alterar o atual marco normativo afeto ao tema dos agrotóxicos , ( .. . ) o que
representa grave afronta ao meio ambiente, e ao direito à alimentação saudável, pois
flexibiliza a utilização de veneno agrícola e consequentemente, aumenta a utilização,
recomenda ( ... ) a rejeição do Projeto de Lei nº 6.299/2002 e seus apensados; " nota
completa aqui.
Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos (Ministério Público): "É
inadmissível a alteração da avaliação de perigo, atualmente prev ista na Lei de Agrotóxicos,
pela avaliação de risco, principalmente, tendo em vista que o novo texto possibilita o registro

Junho de 2018

1/ê
PSOL NA
CÂMARA

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

de agrotóxicos carcinogerncos, teratogênicos e mutagênicos, considera ndo ainda a
possibilidade de riscos aceitáveis para a saúde e o meio ambiente ." nota completa aq ui.
Além destes órgãos pú blicos, registramos as seguintes manifestações de organ izações da
socied ade civil :
Plataforma #ChegaDeAgrotóxicos: mais de 100.000 assinatu ras.
Manifesto assinado por 320 organizações da sociedade civil: nota completa aqu i.
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência: "Alertamos a sociedade brasileira
para os efeitos potencialmente catastróficos da aprovação deste PL para a saúde
pública." nota comp leta aqui .
AB A - Associação Brasileira de Agroecologia: "Defendemos e apoiamos o
fortalecimento da Agroecologia como base produtiva livre de veneno. Não precisamos
de agrotóxicos para produzir alimentos saudáveis. Isso já está comprovado
cientificamente e popularmente em milhares de experiências no Brasil e no Mundo. A
Associação Brasileira de Agroecologia - ABA tem POSIÇÃO CONTR_Á RIA ao
substitutivo do PL 6.299/2002. " nota co mpleta aqui.
SERVIDORES DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SNVS): nota
completa aq ui.
Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil: nota completa aqui.

Ili -VOTO
Diante do exposto, votamos pela rejeição do PL 6.299/2002, e de seus

apensados , repudiamos

veementemente

o

Substitutivo

apresentado e

conclamamos os nobres parlamentares desta Comissão a se posicionarem
contra este grave retrocesso que, se aprovado, causará sérias e irreversíveis
consequências à saúde , ao meio ambiente , ao Brasil e ao planeta.

Sala da Comissão, em 16 de maio de 2018.
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NOTA TÉCNICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 6.299/2002
(origem no PLS nº 526, de 1999)
(Apensados: PL 11º 713/1999, 1.388/1999, 2.495/2000, 3.125/2000,
5.884/2005, 6.189/2005, 7.564/2006, J.567/2011, 1.779/2011, 3.063/2011,
4.412/2012, 49/2015, 371/2015, 461/2015, 958/2015, 1.687/2015,
3.649/2015, 4.933/2016, 5.218/2016, 5.131/2016, 6.042/2016, 7.710/2017,
8.892/2017)
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como o "(... )processo, decorrente da
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avaliação dos riscos, que consiste em ponderar fatores políticos, econômicos,
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A definição de gestão dos nscos

sociais e regulatórios bem como os efeitos sobre a saúde humana e meio
ambiente( ... )" (art. 2°. VI, "c") estabelece, de forma clara, a inversão das prioridades
constitucionais estabelecidas no presente PL: a submissão do Direito à Saúde, ao Meio
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Ambiente e à defesa do consumidor à Ordem Econômica especificamente à Política
Agrícola.
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altei-ação da legislação vigente, nenhum considera, diretamente, os efeitos cios
agrotóxicos sobre a saúde ou meio ambiente. Por outro lado, termos como "avaliação
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dos pesticidas e afins está clesatualizacla", "extremamente burocrático", " burocracia
excessiva" e " ausência de transparência" fundamentam, diretamente, quatro elas
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2. DAS JNCONSTITUCIONALlDADES

O projeto apresenta extenso rol de inconstitucionalidades como se apresentará,
suc·intarnente, na presente nota. Aponta-se a violação aos arts . 23 , 24, 170, 196, 220 e
225 da Constit11ição Federal conforme a seguir especificado:
a) Violação aos arts. 23 e 24 da Constituição Federal:
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O art. 9 do PL prevê em seu parágrafo único que
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"Os Estados e o Distrito Federal não poderão estabelecer restri ção à
distribuição, comercialização e uso de produtos devidame nte registrados ou
autorizados, salvo quando as condições locais determinarem, desde que
co mprovada~ cie ntificam ente."

Tal previsão contraria o dispositivo estabelecido no § 2° cio art. 24 da CF, ao
eliminar a possibilidade de exercício da competência concorrente dos Estados e do DF

-a<t1

·o
., ,
u

,.

·ri

e

UJ

""
"'
nl

'-"''

u co
'""'
co

·rl

••-• u

•rlO

para legislar sobre a matéria, bem co mo limitar o exercício da competência comum de
proteção da Saúde e do Meio .a mbiente estabe lecida nos incisos II e VI do art. 23 da
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CF. Aponte-se que o Substit11tivo extinguiu a competência dos Municípios de legislar
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supletivamente sobre o uso e o armazenamento local dos agrotóxicos, seus componentes
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e afins, prevista na Lei nº 7.802/1989, c011J,Jt1.11clarnen.tação no.art. 30 da CF.
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Quanto a esse ponto, verifica-se que o dispositivo em tela colide com a
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respectivamente, dos Estados e Municípios, que vem afi1111ando a constitucionalidade na
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sentido: ADI 3937/SP; ADI 2030/SC; RE 194704/MG.
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b) Violação aos· incisos VI do art. 170, 196 e inciso V do § 1" do art. 225 da
Constitui.ção Federal:
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A Consti tuição Federal estabelece, nos artigos 170 e 225, o controle e o
tratamento diferenciado confonne o impacto ambiental dos produtos e de seus processos
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de elaboração e prestação. No mesmo sentido, é a previsão contida no art. 196, que
estabelece o dever de adoção de políticas sociais e econômicas que visem a redução dos
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riscos ele doenças. Logo, afigura-se inconstitucional o estabelecimento de medidas que

~

• 1,Q

,o

o.

[)1 U)

C
___,D ,u

oE+-'".

.

u )::<

o):
·o,
, ..._

Neste sentido, as seguintes alterações afiguram-se inconstit11cionais:

e ..

. .., O,

lfl+-'
Ili , ..

..,;_,,

2/9
SAI'•· - Setor ilc Administração Pcdcra l Sul Qun,lra 4 Co,tj unlo C llloco ll Sal11 302 - Fone (6 1) 3105.6075 -Fax (61) 3105 .6105
70050-900 -llr<1sília - Dislrilo Federal - e-111<1il: 4ccr@111u r,,np.l!!:

148 Sexta-feira 29

1)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

A eliminação dos critérios de proibição de reg istro de agrotóxicos baseados
no perigo. Na legislação em vigor há vedação de registro de substâncias que
revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, ou

prnvoquem distúrbios hormonais ou/e danos ao sistema reprodutivo
(art. 3°, §6º, "e", da Lei n. 7.802/89) . Substâncias com estas características,
nos termos do PL, poderão ser registradas. A proibição de registro é
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substituída pela definição de "risco inaceitável" para os seres humanos ou
para o meio ambiente, ou seja, situações em que o uso permanece inseguro
mesmo com a implementação das medidas de gestão de rjsco (Inciso VI do
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art. 2º) 1• Dessa forma, o projeto de lei, que se lastreia na análise dos riscos
desconsidera a possibilidade de periculosidade intrínseca de produtos
agrotóxicos que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou
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Possibilidade de flexibilização do contrnle e do h·atamento diferenciado
median te a possibilidade de registros e autorizações temporárias, desde que

..."'.

a, D

o

M

[!l

•

~·

•·O

...w

O}ÍJI

os produtos estejam registrados para culturas similares cm, pelo menos, b·ês
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escolha, o que pode acarretar a eleição de países com características
radicalmente

diversas

do

ponto

de vista
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Art. 2° Para os efeitos desta Lei, cons ideram-se:

( .. .)
VI - análise dos riscos - processo consti tuído por três fases sucessivas e interligad as: avaliaçiio,
gestão (manejo) e co municação dos riscos, em que: a
a)
gestão dos riscos - o processo, decorrente da avaliação dos riscos, que consiste cm
ponderar fatores políticos, econômicos, sociais e rcgulatórios bem como os efeitos sobre a
saúde humana e meio ambiente, em co nsul ta com as partes interessadas tendo em conta a
avaliação dos riscos e outros fa tores legitimas e, se necessário, se lecionar opções apropriadas
para proteger a saúde e o meio ambiente.
( ... )
f) risco inaceitável - nível de risco considerado insa tisfalório por permanecer inseguro ao ser
humano ou ao meio ambiente, mesmo com a implementação das med idas de gerenciamento dos riscos .
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Arl. 3°
§ 6º Fica criado Registro Temporário - RT para os Prod utos Técnicos, Produtos TécD icos
Equivalentes, Produtos Novos , Produtos Formulados e Produtos Genéricos, que estejam registrados para
culturas similares em pelo menos três países membros da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE que adotem , nos respectivos âmbitos, o Código Internac iona l de
Co nduta sobre a Dislribuiçi.'io e Uso de Pestic idas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
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Possibilidade de flex ibil ização do contro le e do tratamento diferenciado
mediante a poss ibilid ade de registros e autorizações temporárias quando não

houver a manifestação conclusiva pelos órgãos responsáveis pela
Agricultura, Meio Ambiente e Saúde dentro dos prazos estabelecidos no
§1º do Art. 3º. Em outros termos, uma substância carcinogênica,
tera togênica ou mutagênica poderá obter o registro ou au~t?rização
\ q ff\.1,_

temporária, caso não ocorra manifestação da administração em· um
prazo médio de 12(doze) meses(§ 9º do Art. 3º); .,
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De forma diversa à aprovação por "decurso de prazo", em caso de alerta
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internacional em relação aos riscos de determinada substância, não há
procedimento diferenciado ou prioritário de reavaliação (§ 14 do Art.
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defin ir q11 e cabe ao órgão federal responsáve l pe lo setor da agriculh1ra, nos
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termos do inciso VI do art. 5°, a decisão sobre os "( ...) pedidos e critérios a
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serem adotados na reanálise dos riscos dos produtos fitossanitários " O
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denominada reanáli se: Em caso de alerta de organizações internacionais .
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Não há possibi li dade de provocação do processo pe los órgãos do meio
ambi ente e saúd e. Ou sej a, mes mo que sejam detetados in dícios no território
nacional, não detectados anteriormente. Não é razoável que o órgão federa l
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Agr ic ul tura - FAO, mediante inscrição cm sis tema informat izado .
§ 8° Fica c riada Autorização Temporári a • AT para Produtos Novos, Produtos Formulados e
P rod utos Genéricos, para os pedi dos de inc lusão de culturas cujo emprego seja autorizado em cul turas
s imilares em pelo menos lTês países membros da Organ ização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico - OCDE qu e adotem, nos respectivos âmbi tos, o Código Internac ional de Condu tll so bre a
Distri bu ição e Uso de Pes ti cidas da O rgan ização elas Nações Uni das pa ra Alimentação e Agri cu ltura FAO, median te inscrição em sistema informati z11 do.
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§ 9° Será exped ido o Registro Temporário • RT ou Autorização Tem porári a - A T pelo órgão
reg istrante quando o so li cita nte tiver cu mprido o estabelecido nesta Lei e não houver a man ifestação
conc lusiva pelos órgãos responsáveis pela Agricu ltura, Meio Amb iente e Saúde den tro dos prazos
estabelecidos no § 1° do Arl. 3º .

"'u
r.:

w.,,.,

e:

til

rl o.
t,HO
o e:

....E.,',.,"
o .

u"'

§ 14. Quando organ izações internacio na is responsáveis pela saúde, a limentação ou meio
ambiente, das qua is o Brasil seja membro integrant e ou signat ári o de acordos e convêni os, a lertarem para
riscos ou desaco nsel harem o nso de prod uto li lossanitário, prod uto de con tro le ambiental , produto técnico
e afi ns, caberá à autori dade co mpetente tomar prov idências de rean ál ise cios riscos.
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técnica sobre questões

tox icológicas ou ecotoxicológicas (Inciso VT do Art. Sºc/c art. 28). 5
6)

Limitação à atuação dos órgãos de saúde e de meio ambiente ao restringir a
ação regu latória à mera " homo logação" da avaliação de risco toxicológico e
de risco ambiental, apresentadas pelos requerentes. Frise-se que, no caso do
órgão ambiental , não é facultado sequer a solic itação de complementação de
informações A homologação é contrária a princípios importantes da
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Administração Pública, como a indisponibilidade do interesse público e a
indelegabilidade do poder de polícia. Não pode o Estado renunc iar aos seus
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mecanismos de avaliação e controle prévio de substâncias nocivas ao meio

.,

ambi ente e à saúde, mediante sua substitui ção por mero ato homologatório
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de uma avaliação conduzida pelo particular, distante do interesse público.
(lnciso IV do Art. 6" e inciso Vll do art. 7°); 6
7)

Possibi lidade de utilização de agrotóxicos sem o devido receituário
agronômico. A norma permite, em situações excepcionais, a utilização de
agrotóxicos sem recei tuário agronômico . Desnecessário apontar os riscos da
utilização, indiscrimi11ada, de substâncias tóx icas. Mais uma vez, não há
poss ibilidade

constitucional

de

estabelecimento

de

riscos,

não
- OJ
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Arl. 5° Compele no órgão federal responsável pelo setor da agricultura:
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VI - decidi r sobre os pedidos e critérios a serem adolndos na rem1álise dos riscos dos produtos
fi tossan itári os
Art. 28. Quando organ iznçõcs internnci onais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio
mnbiente, das quais o Brasi l seja membro integrante ou signatário de aco rdos e convênios, alerta rem para
riscos ou dcsnconselharem o uso de produto fi Lossan ilário, de produtos de controle nmbienlal e afi ns, o
órgão federa l regislrantc poder{! instaurar procedimento parn reanalise cio produto, notificando os
rcgistrantes pnra apresentar íl defesa em fovor do seu produto.
1° O órgão rederal que alua na íu-ea da agricultura é o coordenndor do processo de rcm1úlise
dos produtos füos san itnrios e poderá so licitar informações cios órgãos de saúde e ele meio ambiente para
complcmcnlar sua nná lisc.
§ 2º O órgão redera! que alua na í1rea de me io ambiente é o coordenador do processo ele reanalise
dos prod utos de controle ambiental e poderá soli ci tnr informnções do órgão de saúde para complementar
sun nnálise.
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Arl. 6° Cabe no órgão federal responsável pelo setor ela sa úde:
( ... )
IV - homologar a avnliação de risco toxicológico apresentncla pelo requerente dos produtos
íi tossm1il{irios e produtos ele controle ambienl,il, produ tos técni cos e afins. poden do solicitar
complementação de infommçõcs;
Art. 7" Ca be ao órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente;
( ..)
Vil - homologa r a aná lise de iisco ambiental apresentada pelo requerente dos produtos
filpssnnitários, cios produtos de co ntrole ambiental e nfí ns;
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dimensionáveis à Saúde e ao Meio Ambiente em face da efetivação de
atividades econômicas (Art. 39).

7

e) Violação aos incisos V do art. 170 da Constituição Federal:
" Arl. 5° Compete ao órgão federal i-espons:ível pelo scto,· da agricultur:i:
(... )
IX - monitorar conjuntamente com o órgiio federal de saúde os resíduos de
produtos fitossan it6 rios em produtos de origem vegetal, sendo
responsabilidade do órgão rcgistrantc a divulgação cios resultados do
monitoramento."
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A existência digna a ser assegurada pela ordem econômica se funda, em outros
princípios, na defesa do consumidor. A inversão desta premissa, contida no dispositivo
cm análise resuJta em flagrante inconstitucionalidade. O rcgramento da divulgação de
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informações re levantes ao consumidor pelo órgão federal responsável pelo setor da
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econômicos cm manifesto esvaziamento do desiderato conslih1cional. Não é ··t:abível a
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d) Violação ao Parágrafo 4º do Art. 220 da Constituição Federal:

oq

efetivação de atividades econômicas mediante restrição de informações relevantes aos
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"Art. 220
§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxkos,
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do
inciso li do parágrafo anterior, e conterá, sempre ql1e necessário, advertência
sobre os malefícios clccon-cntes de seu uso.''
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É necessário que os agricultores, como principais usuários dos produtos tratados
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pela Lei nº 7.8 02/89, os reconheçam corno produtos tóxicos perigosos e, não, como
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meros insumos agrícolas. A medida é fundamental para que ocorra a devida proteção ao
meio ambiente, à saúde e oo consumidor em sua utilização. A toxicidade é uma
característica inerente à grande maioria dos produtos destinados ao controle de pragas e

B

.,; o

,-. -o

~ ,u~
....
-o
ri! ·.-<
o~,
o,.ro
1-1,
> ...
H,.Q

z .

o.

"E
o .

doenças, por ação biacida. A eventual substituição pelo termo "fitossanitário", visa
estabelecer um caráter "inofensivo" a substâncias que, manifestamente, não o são. Não
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há outra possibi Iidade interpretativa, uma vez que a Constih1ição vinculou aos
agrotóxicos "( ... )rnaleffcios decorrentes de seu uso". Manifesta a inconstih1cionalidade
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Art. 39. Os produtos fito ssanitários e produtos de conlrole ambiental e afins serão
comercializados dirclamcnlc aos usuários mediante a apresentação de Receita i\gronômica própria
emitida por profiss ionn l lcgallncnte habilitado, salvo para casos excepcionais que forem 1>revistos na
regulamentação desta lei..
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em eventual alteração que contrarie e esvazie o preceito constitucional. Interessante
ressaltar que, na própria norma proposta, há a utili zação da terminologia "agrotóxicos"

rn 1 1 do art.3°) Re
e) Violação à Vedação ao Retrocesso dos Direitos Socioambientais (Art.196 e 225
da Constituição Federal)
A lei · nº 7:802/89 bem como o decreto nº 4.074/2002 apresentam artigos,
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suprimidos pela redação do PL, que protegem a saúde e o meio ambiente de fonna mais
efetiva. É cediço a impossibilidade de retrocesso no âmbito de proteção de normas
associadas aos Direitos Humanos. No caso em tela, normas com um âmbito de proteção
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maior à Saúde e ao Meio Ambiente, não podem ser meramente subtraidas do
ordenamento jurídico. A atual proposta legislativa revogou as seguintes normas
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protetivas, sem equivalência na redação final do PL:
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Arl. 3º (Lei nº 7.802/89)

§ 4° Quando organizações internac ionais responsáveis pela saúde,
alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou
signatário de acordos e convên ios, alertarem para riscos ou desaconselharem
o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à autoridade
compelente tomar ímcdiat·as providências, sob pena de responsabilidade.
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§ 5" O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins,

se rá concedido se a sua ação tóxica so bre o ser humano e o meio ambiente for
comprovadamente igual ou menor cio que a daqueles já registrados, para
o mesmo fim. segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta Lei .

§ 6" Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes
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a) para os quai s o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus
componentes, de modo a impedir que os seus res íduos remanescentes
provoquem riscos .ao meio ambiente e à saúde pública;
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b) paro os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil;
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e) que revelem características leratogênicas, carcinogênicas ou mutagên icas,
de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade
científica;

'"~ u~

d) que pi•ovoqucm distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de
acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade
cientíl'íca;
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zH. .D
.
O,

e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de
laboratório, com animais, ten ham podido demonstrar, segundo critérios
técn icos e cicntlticos atualizados:
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f) cujas característi cas causem danos ao meio ambiente.
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§ 11. As condições a serem ob~ervadas parn a autorização de uso de agro tóxicos e afins deverão
considerar os limites máximos de resíduos estabelecidos nas monografias de ingrediente ativo publi cadas
pelo órgão federal de saúde
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ao Decreto nº 4.074/2002 a denominada "mistura em tanque"')

apresentava um regramento mais rígido, compatível com os riscos à Saúde e ao Meio
Ambiente decorrentes da aplicação simultânea de diversos agrolóxicos. Havia a
necessidade de expressa autorização pelo órgão federal registrante.
Arl. 22 (Decreto nº 4.074/2002)
.§ 2"-As alterações de naturc7.a técnica deverão ser requeridas ao órgão federal
rcgistrnnlc, observado o seguinte:
1 - serão avaliados pelos órgãos federais dos setores ele agric11ltun1, saúde

e meio ambiente os pedidos de alteração de componentes, processo
produtivo, fabricante e formülador, estabelecimento de doses superiores ,\s
regi stradas, aumento da freqüência de aplicação, inclusão de cultura, alteração
de modalidade de emprego, indicação de mistura cm tanque e redução de
intervalo de segurança;
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A atual proposta legislativa simplifica tal procedimento e o condiciona, nos
termos do § 2° do art. 39, à mera autorização do profissional habilitado, sem que exista
qualquer exigência adicional. Desnecessário ressaltar o risco à Saúde e ao Meio
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f) Violação à Vedação da Prnteção Deficiente do Meio Ambiente (§ 3º do Art. 225
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§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio .1111bic11te
sujeitarão os infratores, pessoas flsicas 011 j11rídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar ps danos
causados.
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O projeto de lei retira a responsabilização penal, contida no arl 15 da lei
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7.802/89, da produção, comercialização, transporte, aplicação prestação de serviço,
em descumprimento .às exigências estabelecidas na Jegis-lação pertinente. Igualmente
revoga o disposto no art. l 6 que dctcrn1ina a responsabilização penal do empregador,
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necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente.
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As infrações são substituídas pelo já existente crime de destinação de resíduos e
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agrotóxicos e pela produção, armazenagem, transporte,
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importação, utilização ou comercialização de substâncias não registradas ou não
autorizadas.
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Consiste na mistura de diversos agrotôxícos cm tanque, supostamente para combate s imullímco
de pragas. Por exe mplo , inseticidas, com füngicidas e herbicidas.
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Ao retirar do âmbito penal as condutas, afigura-se a proteção defic iente do Meio
Ambiente, uma vez que não há sanção penal em relação a condutas e atividades
consideradas lesivas como, por exemplo, aplicação sem receituário agronômico, fora
dos parâmetros da bula ou fora dos limites determinados para pulverização terrestTe ou
aérea.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO
ATOS DO PROCURADOR-GERAL DO TRAB ALHO

NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 6.299/2002
(origem no PLS nº 526, de 1999)
(Apensados: PL nº 713/1999, 1.388/1999,
2.495/2000, 3.125/2000, 5.852/2001, 5.884/2005,
6.189/2005, 7.564/2006, 1.567/2011, 1.779/2011 ,
3.063/2011, 4.166/2012, 4.412/2012, 49/2015,
371/2015, 461/2015, 958/2015, 1.687/2015,
3.200/2015, 3.649/2015, 4.933/2016, 5.218/2016,
5.131/2016, 6.042/2016, 7.710/2017, 8.026/2017,
8. 892/2017)

O Ministério Público do Traba lho, no indeclinável exercício de suas
funções constitucionais, vem a público manifestar-se pela rejeição do PL
6.299/2002, que pretende alterar substancialmente dispositivos da Lei dos
Agrotóxicos, instrumento que viabiliza a proteção do meio ambiente, inclusive o
meio ambiente do trabalho .
A fragilização

do

instrumento

lega l de

proteção

do

direito

fundamental ao meio ambiente saudável e equilibrado, como extensão do
direito

à vida ,

comprometeria

a

função

da

propriedade

que,

constitucionalmente , tem sua utilização condicionada ao adequado uso dos
recu rsos natu rais dispon íveis e à preservação do meio ambiente. A subversão
desse comando constitucional transferiria , de modo desarrazoado, os riscos e
os danos inerentes à atividade econôm ica para a sociedade, em especial aos
consumidores, trabalhadores rurais e moradores das regiões agrícolas .
A conversão do PL em lei afrontaria tratados internacionais sobre
direitos humanos ratificados pela República Federativa do Brasil, em especial
as Convenções nº 155 e nº 170 da OIT, que dispõem , respectivamente, sobre a
prevenção dois riscos, acidentes e danos à saúde que sejam consequência do
trabalho e riscos ocasionados pela exposição a pesticidas. Também afrontaria
orientações da Organização Mundial da Saúde - OMS .

1
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A TOS DO PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO

O projeto em análise também contraria decisões recentes do STF
que reconhecem a similaridade da discussão jurídica sobre as medidas
protetivas (princípios da prevenção e da precaução) necessárias em face dos
agrotóxicos e aquela travada por ocasião da análise das restrições à uti lização
do amianto. A Corte Suprema vem reconhecendo a garantia constitucional do
afastamento de perigo à saúde e de risco ao meio ambiente , configurando
medida de prevenção para segurança das gerações futuras, com efetiva
proteção e respeito à saúde e à integridade física.

INTRODUÇÃO

Agrotóxicos são produtos amplamente utilizados com a função de
aniquilar seres vivos considerados indesejáveis para diferentes fases da
produção agrícola, incluindo armazenamento e beneficiamento . O incremento
no uso desses produtos químicos ocorreu a partir da segunda metade do
século XX, durante o processo denominado Revolução Verde.
A Revolução Verde é considerada a resposta tecnológica às
necessidades de produção de alimento que se intensificaram após a Segunda
Grande Guerra 1 e que foi caracterizada pela incorporação de tecnologias no
campo e pelo aumento da produção e da utilização de agrotóxicos e
fertilizantes 2 . Por um lado, houve aumento da produção de alimentos . Mas em
alguns países , como o Brasil , ocorreram profundas mudanças no processo
tradicional do trabalho agrícola , resultando em consideráveis impactos para o
ambiente e para a saúde humana 3 . Com o tempo, a utilização intensiva e
extensiva levou à resistência das pragas, à contaminação de água, solos e

KHUSH GS. Green revolulion: lhe way forward . Nature rev Genetics. 200 1; v.2, p. 815-822
ECOBICHON D J. Toxic effects of pesticides. ln: KLASSEN , C.D. Casarelt & Doulrs To1<icology. The
basic science of poisons. 2001 ; New York: McGraw-Hill, p.763 - 810.
3 PERES F, MOREIRA J C. É veneno ou é Reméd io? Agrotóxicos. Saúde e Ambiente. Rio de Janeiro:
Editora da Fiocruz; 2003
1

2
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seres vivos com produtos altamente persistentes e ao aumento do número de
casos de doenças4 .
O termo agrotóxico, segundo a lei brasileira 7.802 de 1989, também
abrange produtos e componentes utilizados em ambientes urbanos, hídricos e
industriais, incluindo desse modo produtos de uso domissanitário de venda livre
e para empresas especializadas em controle de vetores e produtos destinados
a utilização em campanhas de saúde pública. Os agrotóxicos têm ampla
disseminação em áreas rurais e urbanas e suas consequências atingem grupos
populacionais de forma imprevisível e inevitável, seja através da aplicação
direta nesses locais ou da contaminação de água , chuva e alimentos que
chegam a locais muito distantes.
Os grupos populacionais mais atingidos são os trabalhadores e
trabalhadoras envolvidos na cadeia produtiva , tanto dos produtos destinados à
alimentação quanto dos destinados ao controle de vetores urbanos.
O volume aplicado na agricultura brasileira chega perto de 900.000
toneladas anuais (2015} , dado que indica o elevado grau de exposição da
população brasileira , sob diversas formas . O Sistema de Informação de
Agravos de Notificação do Ministério da Saúde aponta que entre 2008 e 2017
foram

registrados cerca de 16.000 casos associados à exposição de

trabalhadores 5 . Observa-se que essas notificações, na sua quase totalidade ,
estão associadas a intoxicações agudas, não contabilizando as doenças
crônicas, cientificamente associadas ao uso dos biacidas, e que têm maior
impacto social e para a vida pessoal e fam iliar das vítimas, além dos altos
custos para a saúde pública.
Esse cenário , por si só, já aponta uma situação ainda mais
preocupante se considerarmos que a maior parte dos casos se encontra
subnotificada. A subnotificação pode ser explicada por diversas razões, como a
dificuldade de diagnóstico das intoxicações, em especial as crônicas que
possuem períodos de latência que podem chagar a décadas; o uso frequente
4

5

Carson, R. Primavera Silenciosa. Global Editora e Distribuidora Lida, 2015 , 328p.
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcg i.exe?sinanneUcnv/lntoxbr.def
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de agrotóxicos distintos, ou combinados , que podem desencadear efeitos
bastante diversos aos previstos no momento do registro e em bula ; e falta de
informação sobre a toxicidade do produto , tanto nos serviços de saúde como
para os trabalhadores e trabalhadoras, mesmo com a sinalização existente no
rótulo (símbolo da caveira) .

Considerações sobre o PL 6.299/2002 e o PLS

O projeto de lei 6.299/2002 e seus apensados tramitam em
Comissão Especial da Câmara dos Deputados , tendo como relator o Deputado
Federal Luiz Nishimori, cujo parecer foi apresentado no dia 24 de abril de 2018.
O Parecer do Relator veio acompanhado de um Projeto de Lei Substitutivo.
Seguem abaixo considerações sobre o voto do relator:
1) O parecer afirma que "Não há, de outra parte, qualquer violação a

princípios ou normas de ordem material na Constituição de 1988" (PRL PL
6299/2002, p.13).
No entanto o Ministério Público Federal em Nota Técnica da 4ª CCR
nº 1/2018 aponta e justifica a violação de seis artigos da Constituição Federal.
O Ministério Público do Trabalho endossa este mesmo entendimento e indica
que o Projeto de Lei em discussão ainda viola os termos do artigo 7°, XXII , de
nossa Carta Magna, que determina a necessidade de redução dos riscos
inerentes a saúde e segurança dos trabalhadores e do § 4° do artigo 220 que
impõem restrição legal para a propaganda de produtos como tabaco, bebidas
alcóolicas , agrotóxicos,

medicamentos e terapias, face os malefícios

decorrentes de seu uso (conforme trecho expresso na própria Lei Maior) ;
2) Além das inconstitucionalidades apontadas na proposta, que
afrontam a construção jurídica que dá base ao direito fundamental do
trabalhador a laborar em um meio ambiente do trabalho hígido , inclusive no
meio rural, fruto da evolução dos estudos referentes ao trabalho e à saúde, e
4
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sua inter-relação com os direitos fundamentais , é preciso considerar a afronta
às normas internacionais ratificadas pelo Brasil.
A proposta em análise é incompatível com a tutela do direito
fundamental à saúde do trabalhador exposto aos agrotóxicos, a partir de atos
normativos internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção nº 155 da
Organização Internacional do Trabalho - OIT, que trata da Saúde e Segurança
dos Trabalhadores - aprovada em Genebra , em 1983, e ratificada pelo Brasil
em 1992, que dispõe sobre a prevenção de doenças ocupacionais. Pela
Convenção nº 155 da OIT a República Federativa do Brasil obrigou-se a
preven ir os acidentes e os danos à saúde que sejam consequência do trabalho ,
reduzindo ao mínimo, na medida em que seja razoável e factível, as causas
dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho - artigo 4.2 (SUSSEKIND,
2007). Registre-se que dessa proteção não estão subtraídos os trabalhadores
expostos aos agrotóxicos.
No mesmo sentido , a Organização Mundial da Saúde - OMS
ressalta que os riscos ocasionados pela exposição a pesticidas despertam
especial atenção em relação à saúde dos trabalhadores. Essa avaliação foi
incorporada pela OIT na Convenção 170 "relativa à segurança na utilização dos
produtos químicos no trabalho" . Trata-se de mais uma norma aplicável à tutela
do meio ambiente de trabalho, posto que incorporada à Ordem Jurídica interna,
e que seria vulnerada com a proposta em análise .
3) O parecer alega que a Lei 7.802 de 1989 é "obsoleta" . No entanto,

as modificações propostas no referido PL vão de encontro aos critérios para
avaliação de segurança humana e ambiental adotados por outros países mais
recentemente,

como a previsão de proibição de registro de produtos

cancerígenos e a não permissão de registro de produtos mais tóxicos do que
os já existentes (Regulação EC No 1107/2009 6) que são pontos que o PL
pretende extingu ir.

66

https://ec.europa.eu/food /plant/pestícides/authorisation_of_ppp_en
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Destaca-se ainda o fato da legislação europeia não permitir a
pulverização aérea agrícola , salvo em cond ições mu ito especiais; de prever a
revisão periód ica de registro que deve ser de 1O anos após a primeira licença e
de 15 anos nas subsequentes renovações; e mencionar que o princípio da
precaução deva ser observado . Essas lacunas na atual legislação brasileira de
agrotóxicos não foram objeto de crítica pelo relator. Observa-se justamente o
oposto . Alguns dispositivos de PLs apensados foram rejeitados, e previam
medidas protetivas tais como: a proibição de produtos altamente perigosos (PL
713/1999, PL1 .388/1999 , 7. 564/1999, PL 5.218/2016 , PL 4.412/2012); a
melhoria nas informações sobre toxicidade apresentadas no rótulo (PL
49/2015, PL 371/2015, PL 461/2015) e que prevê a revisão do registro a cada
10 anos (PL 3.063/2011).
Ou seja , a legislação brasileira de 1989 mostra-se alinhada, em
muitos dispositivos, a legislações internacionais no que tange a aspectos
fundamentais à proteção da saúde humana e que a sua eventual atualização
deveria se dar no sen tido aproximá-la das legislações internacionais modernas
no que concerne à definição de restrições à utilização de produtos mais
tóxicos, que já não são autorizados em outros pa íses. A desconsideração
dessa premissa expõe a população brasi leira aos riscos da contaminação e
também pode levar a sanções comerciais e a restrições de venda dos nossos
produtos agrícolas no mercado internacional, por conta da presença de
resíduos de agrotóxicos.
4) Sobre esse fato , o Parecer não menciona o Princípio da
Precaução, adotado internaciona lmente (e também garantido em nosso direito
interno) de fundamental importância para a preservação da vida . Nesse
sentido, muitos agrotóxicos apl icados no pais não deveriam mais ser
comercializados pois evidências robustas os associam a efeitos tóxicos graves.
5) O Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de
Substâncias Qu ímicas (GHS) já vem sendo discutido para ser implementado
pela Anvisa nas propostas de diretrizes que se encontram sob revisão.

6
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6) O parecer do relator justifica o item do PL que pretende extinguir
os critérios de proibição de reg istro. Cabe esclarecer que segundo a legislação
atual, a ANVISA já realiza o processo de avaliação de risco para a identificação
de um dos possíveis efeitos indicados para a proibição (câncer, mutação,
distúrbios hormonais, problemas reprodutivos e malformações fetais) . Essa é a
primeira

das 4 etapas etapa da

aval iação de

risco,

denominada de

"identificação dos efeitos' (ou perigos) . Caso os efeitos proibitivos sejam
identificados logo na primeira etapa da avaliação de risco , há indicação e
proibição . Quando esses efeitos não são identificados nesta primeira etapa, dáse seguimento às outras três etapas da avaliação de risco : avaliação da
relação dose-efeito; avaliação da exposição; e caracterização de risco.
Ao fim das 4 etapas da avaliação de risco tem-se o estabelecimento
de limites de segurança (alimentos, ambiente de trabalho etc) aos quais, em
tese, as pessoas podem entrar em contato sem manifestar doenças, pois os
riscos seriam considerados "aceitáveis".
No entanto, quando se conclui que os riscos não são "aceitáveis" por
não ser possível estabelecer condições seguras de exposição, também há
indicação de proibição do agrotóxico .
Ressalte-se que a literatura científica internacional , incluindo estudos
produzidos por renomadas agências regu ladoras de diversos pa íses de
referência ,

questiona

o

processo

empregado

atualmente. Apontam

o

acanhamento da definição desses limites de segurança para a exposição
simultâ nea a múltiplos agentes qu ímicos.
Essa percepção considera as doenças graves geradas, na maioria
dos casos sem cura, apesar da sistemática proibitiva de reg istro estabelecida
na lei de 1989.

7
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Estudos no território brasileiro têm mostrado maior número de casos
de câncer, malformações fetais e problemas reprodutivos em reg iões de
aplicação de grandes volumes 7 .
Também se equivoca o relator ao afirmar que a avaliação de risco
não seria realizada no Brasil. Nossa sistemática se aproxima do que há de
mais moderno.
A legislação brasileira de 1989, muito próxima do que atualmente
estabelece a legislação da Comunidade Europeia , de 2009, considera
desnecessária a sequência das fases de avaliação quando a avaliação de risco

já demonstra, na fase inicial , ser inaceitável o risco dessas doenças.
Não pode ser ignorado que as atuais condições de uso de
agrotóxicos já aumentam o risco de aparecimento de doenças crônicas como o
câncer. As atuais diretrizes da Anvisa não exigem que as indústrias apresentem
estudos para avaliar as potenciais interações químicas entre os componentes
presentes na formulação de um produto , nem para os diferentes ingred ientes
ativos autorizados para uso em um mesmo alimento. Portanto, a realidade de
uso, em que as substâncias são combinadas, é distinta das condições de
exposição definidas nos estudos toxicológicos que atribuem os "limites de
segurança" .

CARNEIRO FF; AUGUSTO LGS ; RIGOTTO RM; FRIEDRICH K; BÜRIGO AC. Dossiê ABRASCO: um
alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. 1st ed. Rio de Janeiro; Rio de Janeiro: EPSJV; São
Paulo: Expressão Popular, 2015.

7

OUTRA LS; FERREIRA AP. Associação en tre malformações congên itas e a utilização de agrotóxicos em
monoculturas no Paraná , Brasil. Saúde debate [online]. 2017, vol.41 , n.spe2, pp.241-253. ISSN 01031104. l1tto.l/dx cJoi 0 10 110 159010'IO:.l- l101!20 1,.s?20
OLIVEIRA NP; MOI GP; ATANAKA-SANTOS M; SILVA AMC; PIGNATI WA. Malformações congênitas em
municlpios de grande utilização de agrotóxicos em Mato Grosso, Brasil. Ciênc. saúde coletiva vol.19
no.10 Rio de Janeiro Oct. 2014 .
RIGOTTO RM; SILVA AMC; FERREIRA MJM; ROSA IF; AGUIAR ACP. Tendências de agravos crônicos
à saúde associados a agrotóxi cos em região de fruticultura no Ceará, Brasil. Rev. bras. epidemiai. vol .1 6
no.3 São Paulo Sept. 2013.
KRAWCZYK N; SANTOS ASE ; LIMA J; MEYER A. Revisiting Cancer 15 Years Later: Exp lori ng Mortali ty
Among Agricultu ra! and Non-Agricultural Workers in the Serrana Reg ion of Rio de Janeiro . AMERICAN
JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 60:77-86 (2017).
BOCCOLINI PM; BOCCOLINI CS ; CHRISMAN JR; KOIFMAN RJ; MEYER A. Non-Hodgkin lymphoma
among Brazilian agricultura! workers: A death certificate case-contrai study . Arch Environ Occup Health.
2017 May 4;72(3):139-1 44.
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Os trabalhadores e trabalhadoras formam o grupo mais suscetível a
essas doenças e, na agricultura , também estão expostos a outras situações
agravantes como longas jornadas, riscos ergonóm icos, lesões, radiação solar e
déficit de informação, perfazendo uma população particularmen te vulnerável.
Portanto , nada justifica a inclusão de maiores e mais graves riscos
no seu processo laboral , em flagrante violação aos termos do artigo 7°, XXII , da
Carta Magna de 1988, acima já devidamente citado.
7) Os estudos científicos internacionais têm demonstrado que para

alguns efeitos, como o próprio câncer e alterações hormona is, não é possível
determinar um limite de segurança. Isso porque -

e nas substâncias

cancerígenas "iniciadoras'' há um conhecimento bem consol idado pelos
toxicologistas - uma quantidade muito pequena , a nível molecular, pode
interagir com pequenas regiões do material genético humano (DNA) e
desencadear uma série de processos celu lares que, em síntese , resultarão na
proliferação celular descontrolada, levando a formação de tumores malignos.
O processo de formação do câncer consiste de três etapas 8 :
iniciação (mutação no material genético), promoção (proliferação celular) e
progressão (fase em que as células possuem uma série de modificações
genéticas e alterações epigenéticas), desse modo, os agentes cancerígenos
podem ser classificados como cancerígenos iniciadores , ou promotores.
Consequentemente , numa situação de exposição a múltiplos
agrotóxicos , que isoladamente podem ser classificados, um deles , como
iniciador, e o outro, como promotor, em conj unto o risco de desenvolvimento de

câncer será muito maior.
O mesmo ocorre para agrotóxicos e outros agentes químicos que
atuam sobre as funções hormonais que, por sua vez, são extremamente
importantes para o funcionamento do corpo humano, e para a vida , uma vez

8

htlps://www.iare. fr/en/publications/pdfs-online/wcr/2008/wcr_2008_5.pdf
9
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que regulam desde os processos nutricionais, passando pela regulação das
funções cardíacas e neurológicas, até a reprodução 9 .
A ação dessa classe de agentes conhecidos como "desreguladores
endócrinos" também pode ocorrer a nível molecular, seja ligando-se ao material
genético, seja desencadeando uma cascata de efeitos a partir da ligação a
pequenas estruturas como receptores celulares. Consequentemente, não é
possível garantir que existam limites de segurança para esses agentes
químicos 10 .
Em suma , para os efeitos crônicos, que hoje são considerados
proibitivos de registro , não é possível definir lim ites de segurança segundo
centenas de estudos científicos nacionais e internacionais. Nesse sentido a
citação de Paracelsus, médico suíço (1493-1541 ), "O que existe que não é
veneno? Todas as substâncias são venenos, não existe nenhuma que não
seja. Somente a dose correta determina o que não é veneno" , não se aplica a
todos os tipos de efeitos causados por um agente químico, como vem
mostrando centenas de estudos publicados nos séculos 20 e 21 .
8) A substituição do termo agrotóxico por "defensivo fitossanitário"
voltado à agricultura, ou "produtos de controle ambiental", nos casos dos
produtos para controle de vetores, introduz um eufemismo, capaz de ocultar os
riscos, bastante preocupante para os traba lhadores e trabalhadoras dessas
áreas. O termo agrotóxico indica o potencial tóxico que esses agentes
possuem e pode induzir medidas de cuidado no manuseio, evitando-se a
exposição que leve a doenças ou mesmo ao óbito das pessoas que manipulam
produtos tóxicos. Deve ser destacado o direito à correta informação garantido a
todos os brasileiros , sendo que a incorreta definição do produto representa
flagrante violação a este direito básico.
9) As propostas de estabelecer um prazo máximo para a avaliação

do registro e registro temporário no caso de descumprimento do prazo também
são preocupantes. Mesmo quando aprovado em outros países , o uso dos
9

https://www.ncbi .nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3365860/
http s://visaem debate.incq s.fiocruz.b r/i nd ex.php/visaemdebate/a rticle/view/30/34
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agrotóxicos, os modos e volumes de utilização variam . Ou seja , produtos
autorizados em outros países podem representar mais riscos no Brasil, pois
podem vir a ser usados em volumes maiores - como já vem sendo observado
- além de características climáticas que podem dificultar a adoção de medidas
de prevenção de intoxicações como o uso de Equipamentos de Proteção
Ind ividual. Por outro lado , a deg radação ambiental - e consequentemente os
produtos formados e a persistência destes - variam de acordo com umidade,
temperatura, pressão, composição do solo , que obviamente se diferenciam
entre os países, o que interfere nos processos de avaliação de risco
toxicológico e ambiental.
10)

Destaca-se a importância de manutenção das funções

regulatórias da ANVISA e do IBAMA, principalmente no que tange ao poder de
veto quando identificarem situações de ameaças à saúde das pessoas e ao
meio ambiente , ante o maior conhecimento e a aptidão técnica destes órgãos
governamentais para taí identificação ;
11)

Deve ser destacado que o direito à vida , a saúde e ao

meio-ambiente já foi objeto de julgamento no Excelso Supremo Tribunal
Federal , quando do julgamento da possibilidade de utilização do amianto , em
todas as suas formas, em nosso país (ADI 4066) , sendo importante , aqu i,
consigna r trechos do voto do Ministro Celso de Mello no mencionado
julgamento:

"... A Constituição da República , ao dispor sobre Q amparo e

ª

tutela da saúde , erigindo-a à condição de direito social básico, impõe ao
Poder Públ ico o dever de protegê-la , garantindo ao trabalhador, no âmbito

de um efetivo programa social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho .

O

direito

-ª

saúde,

nesse

particular

contexto,

co nseq uência constitucional indissociável do direito à vida.

!;_

representa
~ direito

público subjetivoª- saúde qualifica-se como prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem juríd ico constitucionalmente tutelado, por

11
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cuja integridade deve velar, de maneira responsável , o Poder Público , a
quem incumbe formular-

~

implementar - políticas sociais e econômicas

idôneas que visem não só a garantir aos cidadãos (e aos trabalhadores em
geral) o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médicohospita lar, como, também, a assegurar-lhes a redução do risco de doenças e
de outros agravos, tal como proclama, em tom imperativo , a Lei Fundamental
do País.

Cabe enfatizar que o Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não

pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena
de incidir, ainda que f2QI. censurável omissão , em grave comportamento
inconstitucional.

A
daqueles

de

interpretação
índole

dos

social , não

fundamentais,

especialmente

pode transformá-los

em promessas

direitos

constitucionais inconsequentes, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.

O diploma legislativo ora em análise, ao não viabilizar
concretização dos direitos fundamentais

ª-

ª-

que anteriormente me referi,

claramente incide em transgressão ao princípio que veda a proteção jurídicosocial deficiente ou insuficiente, assim descumprindo valores constitucionais
que não podem deixar de ser observados, seja no plano do respeito à
dignidade humana , seja no âmbito da defesa da saúde, seja , ainda , na esfera
da proteção ao meio ambiente, cuja noção conceituai , por ser ampla,

abrange, inclusive, o meio ambiente laboral ou do trabalho .... " (todos os
destaques são do original) .
12)

Em

harmonia

com

essa

decisão,

em

recentíssima

manifestação, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia - SS 5230 SUSPENSÃO DE SEGURANÇA - assinalou a semelhança da discussão sobre
12
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a liberação, ou não, da comercialização de agrotóxicos à proibição do amianto.
Nesse sentido, tecendo considerações sobre o prej uízo à saúde daqueles que
manipulam o pesticida paraquate , registrou a similaridade da questão jurídica
com aquele objeto das ações de controle abstrato de constitucionalidade
ajuizadas

contra

leis

estaduais

pelas

quais

se

proibiu

a

produção,

comercialização e uso de amianto/asbesto.
Coerentemente , reconheceu a leg itimidade da opção legislativa
estadual (RS) em editar normas especificas ma is restritivas que a lei nacional em matéria de competência legislativa concorrente , suplementar, e comum ao dispor sobre o comércio, o consumo, o meio ambiente e o cuidado com a
saúde. Desse modo, no entendimento da ministra, aperfeiçoa-se, de maneira
cautelosa, a garantia do afastamento de perigo à saúde e de risco ao meio
ambiente , configurando medida de prevenção para segurança das gerações
futuras , com efetiva proteção e respeito à saúde e à integridade física.
Merece destaq ue na decisão a referência aos princípios da
prevenção e da precaução: "Pelo princípio da prevenção, acautela-se contra
danos possíveis de serem previstos . Pelo princípio da precaução , previnem-se
contra riscos de danos que não se tem certeza que não vão ocorrer".
13)

Por fim , deve ser destacado o posicionamento majoritário

de órgãos governamentais e instituições privadas que defendem a vida, a
saúde e o meio-ambiente (nele incluído o do trabalho) que indicam o inconteste
prej uízo do Projeto de Lei ora em discussão para os bens da vida acima
indicados,

corroborando ,

assim ,

o

entendimento

da

necessidade

de

arquivamento do mesmo.
A Lei dos Agrotóxicos é um instrumento fundamental para a proteção
do meio ambiente , inclusive o meio ambiente do trabalho.
A fragilização

do

instrumento

legal

de

proteção

do

direito

fundamental ao meio ambiente saudável e equilibrado , como extensão do
direito

à

vida ,

comprometeria

a

função

da

propriedade

que,
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constitucionalmente, tem sua utilização condicionada ao adequado uso dos
recursos naturais disponíveis e à preservação do meio ambiente .
A subversão desse comando constitucional transferiria, de modo
desarrazoado, os riscos e os danos inerentes à atividade econômica para a
sociedade, em especial aos consumidores, trabalhadores rurais e moradores
das regiões agrícolas .

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Merece destaque o fato de, em paralelo à discussão do PL
6.299/2002 no Congresso Nacional, encontra-se em Consulta Pública na
Anvisa a revisão das diretrizes para o processo de registro , com algumas
propostas críticas , como a possibilidade de reti rada do símbolo de alerta para
produtos tóxicos (caveira com duas tíbias cruzadas) dos produtos classe IV,
que incluem agrotóxicos proibidos em outros países e com potencial
cancerígeno apontado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer
(IARC).
Essas

diretrizes

contêm

ainda

propostas

de

dispensar

a

apresentação de todos os tipos de estudos toxicológicos, desde que
justificadamente. Nesse caso , espera-se uma situação ainda mais grave: como
o PL prevê que a Anvisa apenas homologue os estudos apresentados pela
indústria, perdendo seu poder de veto , é possível que o processo de registro
seja deferido sem nenhum estudo toxicológico aportado.

assinado eletronicamente

RONALDO CURADO FLEURY
Procurador-Geral do Trabalho
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7 r "!)ti:dà N,,duo;il ~. WJl14r,do s.,111thna
NOTA TÉCNICA Ne 15/2018/SEI/DICOL/ANVISA

Proposição Legislativa: PL 6299/2002 - (Origem PLS 526/1999}. Apensados: PL nos 713/1999, 1.388/1999, 2.495/2000, 3.US/2000, 5.852/2001, 5.884/2005,
6.189/2005, 7.564/2006, 1.567/2011, 1.779/2011, 3.063/2011, UGG/2012, 4.412/2012, 2129/15, 49/2015, 371/2015, 461/2015, 958/2015, 1.687/2015, 3.200/ZOlS,
3.649/2015, 4.933/2016, 5.218/2016, 5,131/2016, 6.042/2016, 7.710/2017, 8.026/2017, 8.892/2017,9271/2017}
Autor: Senador Blairo Maggi
Ementa: Altera os arts 3e e ge da Lei ne 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e
rotu lagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fisca lização de ag rotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.
Ministério: Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária -Anvisa
Data da manifestaçã o: 08/05/2018
( ) favorável
(X ) Contrária
( ) Fora de competência
Posição :
( ) Favorável com sugestões/ressalvas
( ) Nada a opor
( ) Matéria prejudicada
( ) Texto original
( ) Emendas de _ _ _
Manifestação referente a{o):
(X) Substitutivo SBT 1 PL6299/02
( ) Outros
1- JUSTIFICATIVA:
1.
Trata-se de alteração da lei ne 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a Importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências.

As alterações se referem às competências dos órgãos federais da saúde, meio ambiente e agricultura, e estabelecem novos conceitos,
2.
processos e atos adminimativos, além de sistemas informatizados e eletrônicos. Há, ainda, a criação de taxa de avaliação única de registro, cuja
arrecadação é destinada do Fundo federal Agropecuário - FFAP.
3_

Cabe ressaltar que o substitutivo contém 68 artigos que alteram significativamente a Lei n. 7802, de 11 de julho de 1989.

4.

De uma forma geral a proposta:
Propõe a avaliação do risco para fins de registro de ngrotóx icos que 1·cvclc111 carnctcristicas tcratogênicas, carci nogênicas ou
m11tagê11icas, que provoquem distúrbios honnonais ou danos ao a11arclho reprodu tor;
Altera e retira autonomia de decisão do setor dc s aildc e a111bicnlc em dclri111c11to dos setores produtivos;
Retira n competência do setor ambiental na avali açfio de produtos agrotóxicos de uso domestico:
Exclui o órgão federal da sailclc das a~·i bu ições estabelecidas no* 5° do an . 4" da proposla do subsli rurivo, muitas delas relacionadas
à saúde;
• Cria uma hicrnrquio de submissão cnlrc os órgãos federais rcspon süvcis~ mesmo submetidos a p:istí.ls <li fe rentes t.lc governo;
11
Propõe compctêncins rclncionadns il sallclc no órgão rcgis1ri'lntc que nào cst5o rlcntro do escopo de sua atuação, soja ele regulador e

11or111ntizador de serv iços vi11culados ô agric11lturn ot1 o 111cio-ambic11tc;
• Retira '1 autonomia ele dccisao do Estado Brasileiro ao definir cxigê11cias de registro cm timção de acordos internacionais. vinculando
a atua9ílo a diretrizes intcnrnc iona is. scrn considerar ~s especificidades ela nossa população. Diretrizes como Gl IS, Codcx

Aliment:irius e Acordo Sl'S sITo instru mentos regulutórios que auxiliam na gestão dos riscos e redução de barreiras nlfandegãrias,
mns não tCm a fun ção de tlctinição de exigências;

Estabe lece um prazo de 12 (cinze) meses para u concessão do registro a pm1ir do rcccbimenlo do pleito; manté m o mesmo prazo de
.
regislr(l de 12 (doze) meses para produtos de alta complexidade e média cmnplcxidaclc (p,·odutos técnicos e formulados.
respcctivamenle); estabelece prazo de registro de produ lo idênlico (ba ixíssima complexidade) de 60 (scssentn) dias e estabelece um
prazo de 30 (trinta) e 180 (ccnlo e oi lcnl a) dias (média e baixa co111plexidadc) para pós-registro. Tais prazos não se mostr"m
cnmpativcis no 1cn1po necessário pnrn trntamcnlo adequado ele ~llguns tipos de pleito e con1inunrão n subsitlim ns dcmu11dusj udicit1is
que prejudicam as prioridades estabelecidas.
• Atribui compcténcin no órgão do agricullur11 pura rcalizut reavaliação toxicológica e tunb icntu_l dos agrotóxicos. Ta l compctCncia,
denominada Clrcan;_llisc de risco'', ilcontcccrá qunmlo houver alertas de risco íJ. sal1dc. ti al ímc11tação ou ao n1cio-m11bicnlc - tcmns

estes que cstiio forn do escopo de atuaçiio da agricultura : Vejamos:
"§ J g o órgão federal que atua na área da agricultura é o coordenador da processo de reonáffse dos produtos JUossonitório~ e pod~rá solicitar informaçdes

dos órgiiru de saúde e de meio ambiente para complementar sua análise." (art. 28)
• ~ 1r1ib\li às cmprcsns rcgislrnnlcs a compolênch:, parn anú íisc do risco dos agrotóxicos. rctirnndoi assiml a compclência de íiscaliznçõo

do setor de saildc, inclusive no que se refere a resíduos. No cnlllllto. compete ao Sislcma Único de Saúde participar do controle e
liscalizilçiio de t,1is proccúi1úenlns e a supressão da compclência do órg5o rcg uladorsu ni t,írio signilicu reduzir su:1 atividade li um
papel mcn1111cnte carlorial , uma vez que somente acalaria 1 por meio de homologaçno. n análise rca liznda pcfos cmprcsm~ .

Altcrn o termo "agrotóxico" para "proclulo litossanitário". Destaca-se, no cnlnnlo, que o lermo agrotóxico é o utili,uuo na
Constitu ição Federnl-CF;
• Determina competências 110 setor de ag ricul tura que sobrepesam as questões do ag roncgócio, cm dctdmcnto daquelas que se referem
à saúde e rneio-mnbie11le. E, accila, ainda, riscos,\ saúde, cujas doenças e agravos se rão custeados pelo Sisteurn Único de Saúde e
não pela iniciativa privada ; e
• Concede uutomalicamcn lc o registro de produtos com base cm dados de terceiros. sem se preocupar 90111 u propriedutle da
informação ou di reitos do adminis lrado, contrariando a Lei n. 10.603. de 2002.

s.

Ademais se faz necessários a lguns comentários:

hllps ://sei .anvisa .gov.br/sei/controlador.php ?acao=docu menta_imprimir_web&acao _ origem=arvore_ visualizar&id_ documento=236015&infra _ sistema=1000001 O
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6.
A Lei n. 7.802, de 1989, estabelece que os agrotóxicos somente podem ser utilizados no país se forem reg istrados em órgão federal
competente, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultu ra. Tal
obrigatoriedade, além de fundamental, visa à proteção da saúde, do meio ambiente e da própria agricultura, possibilitando uma ação preventiva do
Estado ao se manifestar e autorizar a utilização desses produtos.
7.
A Lei n. 7.802, de 1989, ao compa rtilhar a responsabilidade da regulação de agrotó~icos, garantiu de forma estratégica uma regulação ma is
qualificada, isonômica e equilibrada, que perfaz o âmbito das áreas de agricultura, do meio ambiente e da saúde. Esta Lei foi resultado de uma ampla
discussão com a sociedade e de um debate que envolveu diversos segmentos afetados pela temática de agrotó~icos. Assim, ela traz um resultado
consensual desta discussão e representa uma conquista regulatória importante, que está no níve l dos países desenvolvidos.
8.
A proposta do substitutivo quebra esse paradigma já estabelecido e desmerece o papel do setor de saúde e do melo ambiente na
regulação, principalmente se considerarmos que o resultado dess-a desregulamentação e inaçj!o recairá sobre a P.Op.J!1ªção e meio-amlliente, cuj~
jnteresses claramente não estão reP.resentados. o modelo ll.CQP.fil!.O pelo PL não favorece a imparcialidade nos processos de tomada de decisão,_ílQd..em!.Q
ru:i:iudjcar a auaUdade da ayaliaçao têcnico-cjentjfjca, 9Y.!:.llPili!r.Prn&arantia da auí!!i.dfil!.e, eficiência e seg\!@llça do U:iP dos agrotóxicos.
9.
A proposta do substitutivo é que não haja mais avaliação e classificação de produtos pela área de saúde e meio-ambiente, mas apenas uma
"homologação" da avaliação realizada pe las empresas registrantes. Assim, entendemos que essa proposta claramente desconsidera a responsabilidade e
dever do Estado em reduzir, por meio de polfticas públicas, o potencial de dano à saúde oriundo da exposição a agrotóxicos e afil)~, .,,1 _
10.
A AIILVISA se responsabiliza pela análise toxico lógica dos agrotó,icos qve pleiteiam regi stro ou alterações pós-registro e também pela
reavaliação dos agrotóxl cos, à luz de novos conhecimentos e alertas. A reava liação toxicológica é realizada quando surgem novas informações que
indiquem a necessidade de uma revisão de condições de uso, as quais possam desaconselhar o uso dos produtos já registrados. A reavaliação também
pode ser feita quando o país for alertado nesse sentido por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente .
11.
A ANVISA tem, entre outras, a competência (juntamente com o MAPA, no âmbito de suas respectivas atuações) de monilorar os resíduos
de agrotóxicos e afins em alimentos de origem vegetal. Com base na avaliação do risco dietético, a ANVISA estabelece o Limite Máximo de Resíduos ILMR)
de agrotóxico para cada cultura agrícola. Esses limites são essenciais para garantir que os agrotóxicos estão sendo adequadamente utilizados, conforme
as Indicações em bula, Além disso, esses lim ites são utilizados como referência para garantir a segurança alimentar dos produtos importados que são
internalizados no país.
12.
Apesar do LMR ser um parâmetro agronômico, ele é utilizado na avaliação do ris co de fo rma a compor a avaliação da exposição pela via
dietética e ê um instrumento essencial na estratégia de monitoramento e fiscalização para garantir a segurança alimentar. Sendo assim, o LMR deve ser
estabelecido por meio de uma visão abrangente que considera além do estabelecimento de um valor obtido nos estudos de campo, mas também que
esteja relacionado ã toxicidade, aguda ou crô nica, do resíduo remanescente no al imento.

B.
Para que o LMR seja estabelecido no pais, é necessário realizar a avaliação do rlsco à saúde decorrente da ingestão dos resíduos de
agrotóxicos eventualmente presentes nos alimentos. /1 Anvisa realiza a avaliação toxicológica da exposição crônica ao se registra r um novo ingrediente
ativo ou na análise dos pleitos de inclusão de cultura ou alteração de LMR . Nessa avaliação, considera-se que os resíduos do Ingrediente Ativo (IA) do
agrotóxico são ingeridos nas concentrações mais altas detectadas nos estudos supervisionactos de campo du ran te toda a vida de um indivíduo. A
metodologia adotada pela Anvisa para a estimativa da ingestão de resíduos é a determinística, recomendada pela Organização Mu ndial de Saúde {OMS) e
adotada no âmbito do Codex alimentarius. (WHO - Word Health Organ ization - Joint FAO/WHO Consultation . Dietary Exposure Assessment of Chem icals in
Food. Maryland, 2005. Disponível em : <.!m~iqlibdoc who.int/publica tions/ 2oos /97 8924159747D eng._p..rlf_>) .
14.
Internacionalmente, os LMRs são estabelecidos pelo Codex Alimentarius, da Organização Mundial de.Saúde Animal (OIE), com a finalidade
de nortear a segurança alimentar no âmbito do comércio de alimentos entre países. ·os países membros do Codex e signat ários do Acordo SPS devem
considera r os LMR estabelecidos pelo Codex para efeitos de comércio internacional. Quando o ~ais importador verifica que o LMR do Codex contribui
para expor sua população a risco, pode impor restrições.
15.
O Brasil, a e~emplo de outros membros do Codex como Estados Unidos, Argentina, Ca nadá, Australia, Europa, China, Japão, Rússia
estabelece seus próprios LMR seguindo diretrizes internacionalmente reconhecidas e res_paldad<1 pela ciência, em conform idade com o Acordo sobre a
Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárías (SPS) da Organização Mundial do Comércio (OMC). Podem haver diferenças nos va lores de LMR
estabelecidos pelos diferentes países, uma vez que a adoção de distintas Boas Práticas Agrícolas (BPA) pode ser necessária para o controle eficaz do
problema fitossanitário local. Isto posto, para garantir a segurança da pop ulação brasileira é essencial que toda essa estratégia mencionada acima seja
mantida, não sendo salutar sua sup ressão como propõe o substitutivo.
16.
O monitoramento é realizado pela Anvisa por meio da coordenação do Programa de Aná lise de Resíduos de Agrotóxicos em Allmenros
(PARA), além da fiscalização, ações de informação à sociedade e capacitação em Toxicologia. Com este conjunto de ações e competências, a ANVISA vem
colaborando para organizar a utilização de agrotóxico na produção de alimentos, de modo a favo recer as ações para a proteção da saúde humana, No
âmbito do monl toramento de resíduos em alimentos, um dos principais resultados do PARA é a evidência da necessidade de desenvolver um
planejamento estratégico que possa reduzlr os efeitos nocivos do uso inadequado dos agrotóxicos. Isso corrobora com a estratégia e necessidade do
envolvimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária na regulação e controle de agrotóxicos.
17.
O substitutivo apresentado desvaloriza todo o trabalho de monitoramento realizado pela Anvisa, impondo um papel secundário no
monitoramento de resíduos, principalmente o realizado pelas Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais, que realizam as coletas de alimentos nas redes
atacadistas e varej istas, locais onde o escopo de atuação da agricultura não alcança.
18.
O Sistema Nacional de Vigilância San itária tem envidado esforços humanos e pecuniários pa ra manter o programa de monitoramento de
resíduo s em alimentos. O PARA é exemplo para os países da América Latina e é comparável aos programas exist entes nos países desenvolvidos, tanto em
termos de metodologia quanto em termos de divulgação. A exclusão dessa comRetência será um retrocesso no Rrocesso regutatório de agrotóxicos e
afins e um risco para a garantia da segl!.[;!.Uça alimentar.
19.
O texto do substitutivo prevê a centra lização de competências de regi stro, normalização e reavaliação de agrotóxicos no MAPA, destituindo
os órgãos federais da saúde e meio ambiente desta fun ção, prevista na atual Lei de Agrotóxicos. No entanto, o uso de agrotóxi cos afeta não somente a
agricultura, mas t raz claros riscos para a saúde humana e para o meio ambiente, devendo esta competência ser exercida pelos órgãos de saúde e de meio
ambiente. Desta forma, o PL delega ao MAPA uma série de ações que são competências estabelecidas atualmente para os setores de saúde e de meio
ambiente.
20.
O PL terceiriza, ainda, a responsabilidade pelas doenças e agravos á saúde do trabalhador e do consumidor; pelo mon itoramento dos
resíduos de agrotóxicos e do uso adequado; pelo acompanhamento sistemático das populações expostas e das intoxicações; e pelos planos de
emergência nos casos de acidentes de trabalho, transporte e ambientais que possam advir da cadeia produtiva e logística do agrotóxico .
21.
No cenário atual, em que há uma tentativa de fragilizar o importante papel da ANVISA, que é de proteção da saúde da população exercido, principalmente, pela mitigação dos riscos decorrentes do consumo de produtos sujeitos a seu controle, é importante ressaltar que a ava liação
toxicológica realizada pela Agência Sanitá ria, para fins de registro de um agrotóxico no Brasil, segue referências internacionais e a sua abordagem é
semelhante ao arcabouço normativo utilizado na União Europeia.
22 .
Desde 1979 o setor de saúde faz parte da avaliação dos agrotóxicos e vem acumulando expertise no assunto, tornan-do os procedimentos
de ava liação comparáveis aos países desenvolvidos.
https://sei .anvisa .gov. br/sel/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_ origem=arvore_ visualizar&id_documen to=236015&infra_ sistema=1 000001 o

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

09/05/2018

Sexta-feira 29 171

:: SEI/ ANVISA - 0202694 - Nota Técnica da Dicol ::

23 .
A avaliação do risco dietético já é regulamentada e realizada pela Anvisa desde 1992, e estamos avançando para a regulamentação e
implementação da avaliação do ris co ocupacional. A normativa que trata deste tema está atualmente em processo de Consulta Pública, nº 485, de 2017 e
em nada interfere no processo legislativo em andamento.
24.
A proposta regulatória para avaliação do risco ocupacional será de implementação progressiva, se iniciando com o registro de novos
ingredientes ativos, para os quais não tenham sido identificadas, na Etapa I da avaliação, as características de toxicidade quanto à mutagenicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade, desregulação endócrina ou efeitos sobre a reprodução . Para esse cenário, já é feito um esforço de definição dos
parâmetros de referência concorrente com a avaliação toxicológica e se pode estabelecer um nível de exposição seguro.
25.
Quanto à avaliação do risco, a Lei n. 7.802/89 estabelece que, uma vez demonstradas características intrínsecas ao agr_otóxico que sejam
teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, ou que resultem em distúrbios hormonais, esse tem seu registro indeferido, ou no caso de uma
re ava liação, tem seu registro proibido. O substitutivo, no entanto, veda a proibição de registro de agrotóxicos com as mencionadas características e
obriga, ainda assim, a realização da análise do risco .
26.
Existem vários aspectos que pe rmeiam as entrelinhas dos procedimentos de avaliação do risco, evidenciando que o processo é de elevada
complexidade. Há estratégias de possibilid ade de avaliação do risco que não estão ainda internacionalmente pacificadas, o que demanda maturidade
regulatória, necessidade de condução de estudos para quantificação da exposição no Brasil e técnicos especial izados em número suficiente para o
atendimento da demanda, o que não corresponde à realidade brasileira no momento.
27.
Cabe acrescentar que a avaliação do risco desse tipo de produto é apresentada pelo legislativo como a resoluçã o dos problemas do
agronegócio, de forma a dar ma ior celeridade ao processo. De outra mão, esta ideia também favorece o pensamento de que a atual legislação (que
impossibilita a avaliação do risco, e também registro, dos agrotóxicos com as mencionadas características proibitivas) está impedindo a inserção de
tecnologia no campo.

28.
De sorte, é de amplo conhecimento que o que garante o uso e permanência de uma tecnologia é a sua segurança à saúde e ao meioambiente . Os produtos agrotóxicos, assim como qualquer outra tecnologia, utilizados de forma não adequada ou controlada é ineficiente e pode causar
prejuízos.
29.
Esclarecemos que, com a implementação da avaliação do risco ocupacional, muitos dos agrotóxicos hoje permitidos, mesmo que não se
enquadrem nas características proibitivas, poderão ter seu uso restringido a partir da avaliação dos cenários de exposição. Um outro ponto é que o tempo
médio de análise técnica não reduzirá. Pelo contrário, será aumentado, tendo em vista que as empresas detentoras ou solicitantes de registros destes
produtos deverão desenvolver e apresentar novos estudos. Soma-se a isto a inexistência de estudos e dados de exposição aos cenários de aplicação de
agrotóxicos no Brasil, de forma a permitir a avaliação do risco.
30.
Destaca-se que o refe rido PL propõe a avaliação do risco para fins de registro de agrotóxicos que reve lem características teratogênicas,
carcinogênicas ou mutagênicas, que provoquem distúrbios hormonais ou danos ao aparelho reprodutor, ou seja, exclui o§ 6" do art. 3• da Lei n. 7.802/02,
que transcrevemos:
"Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição da art. 29 desta lei, só podetão ser produzidos, exportados, importados,
comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsávei5 pelos
setores da solide, do meio ambiente e da agricultura.

... /

(

§

69 Fico proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

a) para os quais o Brosif não disponha de metadas para desativação de seus componentes, de modo o impedir que os seus residuo5 ren,anescentes provoquem
riscos ao meio ambiente e à saúde ptiblica;
b) paro os quais não haja ontfdoto ou trotamento eficaz no Brasil;

e) que revelem corocterísticas teratogênicos, carcinogênicos ou mutagênicas, de acordo com os resultados atualizados de eKpcriência5 da comunidade
cientifico;
d} que provoquem distúrbios hormonaisi danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade cientifica;
e) qi.Je se revelem mais perigosos poro o homem do que os testes de loboratótio, com animais, renham podido demonstrar, seg undo critérios técnicos e
ciennficos atualizados;

., ;-

fJ. ~uJas caroctf?risticos causem donas ao mí!ia ambiente."

31.

Na proposta este dispositivo da atual Lei seria substituído pelos seguintes parágrafos:
"§ 39 Fica proibido o registro de produtos fitossonitários, de produtos de controle ambiental e afins que, nas condições recomendodas de uso, apresentem risco
inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente, ou seja, permanece inseguro mesmo com a implem entação dos medidos de gestão de risco .
§ 4P A análise

dos riscos é obrigatória para o concessão de registro de produto Jitossanitádo e produto de controle ambiento/."

32 .
Ocorre que a estrutura estatal atual não se adequa ao modelo proposto no substitutivo. Hoje, não é possível assegurar a proteção à saúde,
permitindo que agrotóxicos que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, ou que provoquem distúrbios hormonais ou danos
ao aparelho reprodutor possam ser registrados, após uma avaliação de risco segura. Os países que adotam tal modelo, a exemplo dos EUA, possuem um
arcabouço legal de responsabilização privada pelo dano e promoção à saúde diferente do arcabouço brasileiro, que tem como premissa a universalidade
(SUS).
33 .
Sendo assim, excluir este dispositivo legal significa um retrocesso no ordenamento jurídico brasileiro no que tange aos agrotóxicos. A sua
aprovação poderá prejudicar a imagem brasileira no mercado internacional, tendo em vista a desregu lação que o substitutivo propõe, sem nenhuma
contra pa rtida de responsabilização do dano, da qualificação dos equipamentos de aplicação e de proteção individual e a fo rmação adequada para os
aplica dores.
34 .
A permissão do registro de agrotóxicos com estas características torna-se atualmente inviável considerando: o cenário nacional frente as
condições precárias de uso das tecnologias de aplicação de agrotóxicos, a ausência de estudos que simulem a realidade de exposição aos agrotóxicos na
condição agrícola do Brasil, o nível de desenvolvimento social dos trabalhadores rurais, o grau de complexidade da avaliação do risco, as questões de
recursos humanos, a extensão do prazo de avaliação dos processos, as possíveis implicações regu latórias e a vulnerabil idade de determinados segmentos
populacionais, como bebês, crianças, mulh eres grávidas ou em idade férti l, idosos, além dos traba lhadores rurais e seus fam iliares.
35 .
Há de se considerar que o princípio que rege a avaliação sanitária de um agrotóxico é a segurança de uso pela exposição ocupacional
(trabalhadores) e dietética (toda a população brasileira), não podendo outras questões superarem ou se igualarem às premissas básicas de proteção à
saúde humana.
36.
Quanto à reaval iação, os produtos que tiveram seu uso proibido (Tabela 1) não seriam passíveis de avaliação do risco, considerando que
algumas das características que os produtos apresentaram não permitem a definição de limia r de dose, ou seja, o risco é sempre inaceitável. Isto posto,
resta claro que o problema não é ausência da avaliação do risco. Todos os produtos proibidos pela Anvisa já são proibidos em diversos lugares do mundo.

Ingrediente ativo

Car,.ctcrísticas que lc\':u-:1111

:i

11roibiçiio

A avaliaçiio do risco seri" possível (um limiar de dose pode ser
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definido)?
GenoLóxicas. neutoróx icas, imunotóxicas, desregu lador Nüo, considerando ns carncterísticas de genotoxicidmlc e
lcsrcgL1 lação endócri na
~ndócrino e tóxico à reproduç[io

Endossu lfo m (RDC n.
28/20 1O)

--·
Sim. no entanto, o risco foi considerado inaccit:ivcl, conforme
foxicidade aguda elevada, opacidade ocu lar irreversível,
avaliação rcn lizada pelos EUA, Canad~ . União Européia, Austnil ia,
Ci hexat ina (RDC n. 34/2009)
toxicidade à rcproduçiio e dese nvolvimento
Nova Zcliindia e Japão.

h'riclorfom (RDC n. 37/2010)

G!!notóx icas, ncutoróx icas imunolóxicas, desregu líldor
~ndócrino e tóxico à reproduçiio. Danos neurológicos
em humanos maiores do que os demonstrados em

animnis.

11.

Não, devido ú insuric iência de dados .

Orgnnoclorndo de alta toxicidade, persis tência no meioambiente. desregulador endócrino, hepatotoxicidadc e
Não, devido ,1 sun alla persistênc ia no meio amb iente e desregulação
ncfrotoxicidmle, prcscnç<1 de dioxinas . cumprimento de
endócrina e necessidade e atend imento;\ Convenção de Estocolmo.
acordos intcnmcionnis (polucnlcs orgfinicos pers istentes
-POP) - Conve nção de Estocolmo.

Pentacloro fenol
( RDC

...

Ausência de dossiê toxico lógico que suporte o registro
lo produto e inclusílo desse ingrediente al ivo na
Convenção de Rotcrdã.

Monocrotofós (RDC n.
2 15/2006)

Não, considerando as carnctcrís ticns de gcnotoxici<la<lc e
desregulação endócrina.

164/2006)

Lindano (RDC n. 165/2006)

Organoclorado de alta toxicidade, persistência no meioambiente. toxicidade para organismos aqmiticos,
arcinogcni cidadc, hepatotoxicidade e neurotoxicidade, Não, devido a sua alta persistênc ia no meio amb iente e necess idade e
~umprimento de acordos internacionais (Poh,cntcs
atendimento a Convenção de Estocolmo.
Orgânicos i'crsistcn tcs-POP) - Convenção de
Estocolmo.

Mctamidofós ( RDC n. 143
1120 11 )

Ncu toróxicas, imunotóx icas, desregu lador endócrino e
tóxico à reprodução. Danos ne uro lógicos em humanos
maiores do que os demonstrados cm animais.

Para tiona Metí lica ( RDC
56/2015)

Nc utoróxicas, im unotóxicas, des regulador endócrino,
nmtagênicas e tóxico l1 reprodução. Danos neurológicos Não, considerando as características de mutagcnic idadc e
cm humanos maiores do que os demonstrados cm
desregulação endócrina.
animais.

11 .

Procloraz ( RDC n, 60/20 15)

37.

Provoca disLúrbios hormonais e danos ao aparelho
reprodutor

Não. considerando as características de desregulação endócrina.

Não, considerando as carnctcrísticns de dcsrcgulnção endócrina

Em relação ao Relatório da Proposição Legislativa, é citado que ;
". .. o ovaliçõo dos pesn"cidas e afins estri desatualizada em relação ao cenório ;nternacionol, pois usa porãmetros em desacordo com os recomendações de
tratados e acordo internacionais assinados pelo Pafs, que são posteriores a atual Lei 7_802/1989: o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sat1itários e
fitossonitórias (SP5); .. .
H

38.
Em relação a este ponto, temos a informar que a Lei n. 7.802, de 1989, não estabelece procedimentos contrários ou contraditórios ao
Acordo SPS, conforme ratificado no Parecer Cons. Nº 89/2015/PF-ANVISA/PGF/AGU, da Procuradoria-Federal junto à Anvisa, que concluiu pe la
compatibilidad e entre a Lei n. 7.802, de 1989, e o Acordo Sob re a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias celebrado pe lo Brasil, no ãmb ito da
Organização Mundial do Comércio (OMC), que transcrevo:
"56. O Acordo SPS, ao mesmo tempo em que exige de seus signatários avaliação de risco poro ramado de decisões sobre medidos sanirórios, reconhece o cada
pais a prerrogativa de estabelecer um nfvel apropriado de proteção para seu território.
(... )

58. Assim, ao determinar que todos os produtos agrotóxicos, nacionais ou importados, que comprovadamente possuam os efeicos adversos à saúde humana
fütados nas alíneas do §6!2, do arrigo 3 9, do Lei n9 7.802/89 sejam proibidas em seu rerrirório, o Estado brasileiro estabeleceu uma medida sanitória com
fundamento den tífico, não discriminatória e baseada em um nivel apropriada de proteção, atendendo aos ditames do Acordo SPS. Não se vislumbra, portamo,
conflito ou incampao·bilidade en tre o dispositivo legal brasileiro e o Acorda SPS. "

39.
Desta forma, não vislumbramos razão para emissão de ato normativo para ha rmonização da legislação vigente ao Acordo SPS. Apon tamos a
sensibilidade do tema, conforme já apresentado acima, e esclarecemos que o Brasil já realiza a avaliação do risco die téticop que é a medida san itária
tratada no âmbito do Acordo SPS, e agora está avançando pa ra a implementação da avaliação do risco ocupaciona l.
,
· ·
40.

O PL propõe ainda a retirada§ Sº do art. 3º da Lei 7802/89:
"§ 5 9 O registro paro novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, serô concedido se a sua ação tóxka sobre o ser humano e o meio ambienre for
comprovadamente igual ou menor da que o daqueles já registradas, para o mesmo fim, segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta Lei."

41 .
Entendemos que a exclusão do pa rágrafo 52, art. 3•, da Lei nº 7.802/1989 é um desestimulo às empresas a buscarem desenvolver
formulações menos tóxicas para a saúde humana, uma vez que existe uma grande diversidade de componentes que podem impactar de forma
significativa na toxicidade de um produto formulado.
No sentido de proporcionar 'r'nâior previsibilídade, segurança regulatória, proteção à saúde e estimular o desenvolvimento de produtos de
42.
menor t oxicidade aguda, a Anvisa propôs, por meio da CP 261/2016 e da CP 484/2018, a adoção do Sistema Globalmente Ha rmon izado de Classificação e
Rotulagem de Produtos Químicos (G HS). A motivação para a criação desse sistema foi a existência de divergê ncias na classificação de perigos e na
hltps://se i. anvisa .gov.b r/sei/conlrolador. php ?acao=documenlo_im p rimir_web&acao _ origem =arvore_ vis ualiza r&id _ documento=236015&infra _ sistema= 1 000001 O
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rotulagem de produtos químicos similares produzidos em diferentes países, o que aumenta o risco de acidentes durante o manuseio de produtos
químicos, com efeitos negativos para a saúde humana e para o meio ambiente, situação que é agravada pelo crescente e intenso comércio internaciona l
de produtos químicos. A implementação do GHS é possível independentemente da alteração da Lei, e a Anvisa propõe esta alteração, conforme se segue:
Figura 1. Categorias de classlficação e rotulagem de agrotóKicos utilizando o GHS e proposto pelo Código Internacional de Gestão de Pesticidas da Organiza
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43 .
A partir da classificação do GHS (Figura 1), foi proposta na CP 261/16 e agora na CP 484/ 2018, a regu lamentação do paragrafo s• do artigo
3º da Lei n.7.802/89, com a definição do mesmo fim e a comparação da ação mais tóxica entre produtos, levando em consideração a toxicidade aguda.
44.

Para fins de comparação da ação de toxicidade aguda, foi proposto na CP 484/2018, a seguinte classificação:
"'Seçõo li
Da comparação da ação tôxíca de agrotóxicos e afins

Art 54. Para fins de comparação da ação tóxico, são considerados três grupos: J. Grupo 1.- ogro(óxicos e afins classificados nas Categorias 1 ou 2 de Loxlcldode
aguda;
ll· Grupo 2: agrotóxicos e afins r:lasslficados na Categoria 3 rle taxícldode aguda; e

Ili· Grupo 3: agrotóxicos e afins classificados nas Categoriai 4 ou 5 de toxicidade aguda.
Parógrafa Unico. A comparação da ação táxica dos produtos técnicos

erealizada com base nos critérios de equivalência,

Art. 55, Para fins de verificação de maior ação tó.>(fca, devem ser comparados os agrotó:dcos e afins à base do (s) mesmo (s) ingredknte (s) ativo (s), com
mesmo ripo de formulação e na mesma faíKo de concenrração do ingredlenre alivo estabelecida no declaração de composição qual!taHva e quantitativo.
PorOgrafa único. Para fins de comparação do mesmo faixa de concenrraçãa, .siio utilizados os parâmetros definidos em legislação especifica.
Art. 56. Serã indeferido o pedido de avaliação toxicológica de registro ou pcis-registro poro um agrotóxico ou afim quando:

r- for enquadrado 110 Grupo 1~ quando rodos os ogratôxicas ou afins já registrados estiverem enquadrados no Grupo 2, 3 ou Não Classificado;
fl. for enquadrado no Grupo 2, quando todos os agrotóxicos otJ afins }ó regJstrados estiverem enquadrados no Grupo 3 ou Não Classificado; ou

,n. for enquadrada no Grupo 1, 2 ou 3, quando todos os agrotóxicos ou afins jó registrados estiverem enquadrados coma Não Classificado."

45.
Importante esclarecer que a proposta de comparação da ação tóxica feita pela Anvisa está alinhada aos principias de proteção, bem como
de incentivo ao desenvolvimento de produtos com formulações menos tóxicas e, consequentemente, de menor risco á toxicidade aguda, seja pela
exposição ocupacional ou acidental. Vale o registro de que houve boa aceitabilidade da proposta por parte da sociedade civil e setor regulado.
46.
Para fins de avaliação toxicológica, a Anvisa propôs que a comparação seja feita para os produtos á base do(s) mesmos(s) ingrediente(s)
ativos, com mesmo tipo de formulação e na mesma fa ixa de concentração.
47.
O PL propõe ainda a retirada de competências das esferas estaduais de legislar sobre a produção e o consumo, de fiscalizar o consumo e o
comércio, e de aplicar mu ltas, limitando a autonomia dos estados, Dist rito Federal e municípios e a possibilidade de maior restrição no seu âmbito.
Ocorre que aos Estados, ao DF e aos Municípios é vedada explicitamente a possibilidade de restringir o alcance do registro federal, a menos que seja para
atender uma particu laridade regional ou local devidamente justificada. A participação dos órgãos estaduais e municipais se da hoje de forma
complementar e relevante para a proteção da saúde e do meio ambiente considerando as questões regionais.
48.
As principais propostas do PL enfraquecerão o sistema regulatório de agrotóxicos, componen tes e afins, prejudicandp de forma significativa
a qualidade, eficiência e,efetividade do controle dos agrotó, icos e afins, tornan do ineficiente a missão do Sistema Únlco de Saúde de protege r a saúde da
população e inte rvir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos sujeitos à vigilância sanitária.
49.
A regulação de agrotóxicos pode e está sendo aprimorada com a utilização de normativas que têm convergência com as melhores práticas
internacionais, com uma melhor articulação dos órgãos fede rais entre si e desses com os órgãos estaduais e municipais.
50.
O aperfeiçoame<ito do arcabouço regulatório, a gestão, a informatização, a desburocratização, a utilização racional e segura de agrotóxicos
devem ser o foco de política pública voltada para este tema. Tem sido uma demanda da sociedade o fortalecimento dos órgãos governamentais
responsáveis pelo registro e fiscali zação de agrotóKicos, por meio de reestruturações, de forma a proporcionar condições suficientes para que exerçam o
seu trabalho.
51.
A proposta extingue ainda o Comitê Técnico para Assessoramento de Agrotóxicos-CTA, que se trata de fórum consultivo para harmonização
de entendimento entre os órgãos federais envolvidos no processo de registro de agrotóxicos. O CTA é a instância atualmente vigente que tem
apresentado propostas de forma a desburocratizar o processo de registro de agrotóxico, considerando a proteção
à saúde, ao meio ambiente e à agricultura. Sendo assim, o CTA de forma alguma reduz a autonomia do órgão reglstrante, mas tem como objetivo garantir
a necessidade de intervenção nos riscos à saúde e meio-ambiente, por meio de diálogo democrático e conjunto.
52.
Quanto à criação de uma taxa única, devem ser consultados os órgãos competentes para verificação dessa possibilidade de arrecadação.
Ou tro ponto divergente do PL é quando se estabelece um valor de taxa de R$ 80,000,00 pa ra Produto Técnico Novo - PTN e de R$ 100.000,00 para
Produto Formulado Novo - PFN, sendo que a análise do PTN é mais complexa do ponto de vista toxicológico. Há de ressa ltar também a destinação dos
recursos recolhidos ao Fundo Fede ral Agropecuário - FFAP, que em nada está re lacionado à proteção à saúde e ao meio ambiente, que serão os maiores
prejudicados, caso esta proposta sej a aprova da neste formato.
53.
Ademais, somos contrários à autorização automática provisória, tendo em vista se tratar de produtos com impacto direto à saúde e ao
melo ambiente. Ao conceder automaticamente o registro de produtos com base em dados de terceiros, poderá não ser respeitado o direito de
propriedade da inform ação ou do administrado, conforme a Lei n. 10.603, de 2002 e colocar em risco a saúde da população brasileira.
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54 .
O referido PL tem como objetivo alterar em profundidade a Lei
uma das normas mais avançadas na proteção da saúde e do meio ambiente.

n2 7.802,

de 1989, considerada e reconhecida internacionalmente como

55.
Diante dos fatos expostos, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, observada a manifestação técnica da
Gerência Geral de Toxicologia - GGTOX desta Agência , posiciona-se CONTRÁRIA à proposta do substitutivo e consequen te revogação da Lei n. 7.802, de
1989. Em adição, não identificamos que o presente PL contribua com melhoria, disponibilidade de alimentos mais seguros ou novas tecnologias para o
agricultor e nem mesmo com o fortalecimento do sistema regulatório de agrotóxicos, não atendendo dessa forma quem deveria ser o foco da legislação:
a população brasileira.
Atencjosamente,

JARDAS BARBOSA DA SILVA JR.

Diretor-Presidente
Anv isa
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
NOTA TÉCNICA NQ 2/2018/DIQUA
PROCESSO N!! 02000.000406/2016-93

INTERESSADO:,Dfy',ISÃO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
. ,, 1

-

-

~-

~

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

~ - -- -'j;

IBAMA

--

INOTA TÉCNICA Nº 2/2018/CGASQ/C GFIN
1

Brasília/DF, 26 de abril de 2018
Proposição Legislativa:: Substitutivo ao Projeto de Lei n' 6.299 de 2002 (PL5 n" 526, de 1999) (Apensados: PL's n' 713/1999,
1.388/1999, 2.495/2000, 3.125/2000, 5,85 2/2001, 5.884/2005, 6.189/2005, 7.564/2006, 1.567/2011, 1.779/2011, 3.063/2011,
4.166/2012, 4.412/2012, 2.129/2015, 49/2015, 371/2015, 461/2015, 958/2015, 1.687/2015, 3.200/2015, 3.649/2015, 4.933/2016,
5.218/2016, 5.131/2016, 6.042/2016, 7.710/2017, 8.026/2017, 8.892/2017, 9.271/2017)

Autor: Deputado Luiz Nishímori

Ementa: Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotu lagem, o tra nsporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercia l, a util ização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o
regi stro, a classificação, o controle, a ins peção e a fiscalização de pesticidas e de produtos de controle ambiental, seus componentes
e afins, e dá outras providências .
!Instituição: IBAMA

!Diretoria: DIQUA e DIPLAN

-

1

Data da Manifestação: 26/04/2018

Posição:
( ) Favorável
Contrária
) Matéria prejudicada

Manifestação referente a:

( ) Favorável com sugestões/ressalvas
( ) Nada a opor
( ) Sem competência

( ) Texto original
( ) Emendas

(X )

(

( X ) Substitutivo da Comissão

( ) Outros:

JUSTIFICATIVA:

1. DESTINATÁRIO : Assessoria Pa rlamentar do MMA
...

2. INTERESSADt>: '9,'.e putado Luiz Nishimori

-
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3. REFERÊNCIA
- Lei nº 7802 de 11 de julho de 1989 - Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e a rotu lagem, o
transporte, o armazenamento, a comercia lização, a propaganda comercial, a util ização, a importa ção, a exportação, o destino final de
resíduos e embalagens, o reg istro, a classificação, o controle, a inspeção, a fis ca lização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e
dá outras providências.
- Lei nº 9974, de 6 de junho de 2000, que alterou a Lei n• 7802 de 1989.
- Lei n• 6.330 de 23, de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas,
os Insumos Farmacê uticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras providências .
- Lei n• 12.873, de 24 de outubro de 2013, que, entre outras di sposi ções, autoriza o Poder Executivo a declarar estado de emergê ncia
fitossa nitária ou zoossanitária, quando for constatada situação epidemiológica que indique ri sco iminente de introdução de doença
exótica ou praga quarentenária ausente no País, ou haja risco de surto ou epidemia de doença ou praga já existente; e dá outras
providências .
- Lei n• 12.529, de 30 de novembro de 2011, que dispõe sob re a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; e dá
outras provi dências.
- Lei n• 9.279, de 14 de maio de 1996, que regu la direitos e obrigações relativos à propriedade industria l.
- Lei n• 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providências.
- Lei Delegada n· 8, de 11 de outubro de 1962, que cria o Fundo Federal Agropecuário (FFAP), no Ministério da Agricultura e dá outras
providências .
- Lei n• 12.873, de 24 de outubro de 2013, que autoriza o Poder Público a declarar estado de emergência fitossanitária ou
zoossanitária, quando constatada situação epidemiol ógica que indique risco iminente de introdução de doença exótica ou praga
quarente nárl a ausente no País, ou haja risco de surto ou epidemia de doença ou praga já existente, entre outras disposições.
- Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.
1 ,-~

"I • ·, ' '

4. FUNDAMENTAÇÃO/ANÁLISE TÉCNICA/PARECER

4.1 .
O Substitutivo ao Proj eto de Lei n• 6.299, de 2002, revoga as Leis n• 7.802, de 11 de julho de 1989, e n• 9,974, de 6 de
junho 2000, assim como os Itens 2.2.1 a 2.25; 2.3 a 2.7 e 4.2 a 4.4 do Anexo da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, o§ 4• do art. 53
da le i n• 12.873, de 24 de outubro de 2013, e o item 8 do Anexo li da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e altera outras Leis, para
institui r um novo sistema de registro,.d.e contro le e de fisca lização para os agrotóxicos, se us componentes e afins, que passam a ser
denomi nados "produtos fitossa nitários e produtos para controle ambiental, seus produtos técnicos e afins " .
4.2.
A proposta legisla tiva modifica conceitos, competências institucionais, critérios e procedimentos relativos ao controle
dos agrotóxicos, seus componentes e afins.
4.3.

Destacamos nesta Nota algumas disposições mais releva ntes a serem comentadas :

O projeto de Lei propõe a alteração da denominação "agrotóxicos", por "produto fitossanitários" e "produto de controle
ambiental".
4.4
É necessário que os agricultores, corno pri ncipai s us uários dos produtos tra tados pela Lei n· 7.802/89 reconheçam esses
produtos mais como produtos tóxicos perigosos , como em realidade o sã o, do que corno meros insumos agrícolas, para que tenham
maiores cuidados na utilização. A tox icidade é uma característica inerente à grande maioria dos produtos destinados ao controle de
pragas e doe nças, por ação biacida. Assim, o termo ag rotóxicos contribui para essa caracterização.

A proposta altera a competências Institucionais e finalidade do registro, que deixa de ser um procedimento básico e inicial de
controle dos agrotóxicos, destinado a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Essa intenção se evidencia pela combinação
de três disposições:
•

ao conferir exclusivamente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) poder decisório quanto à concessão
e manutenção de registro,à reavaliação (substituída pe lo termo reanálíse)de produtos e à fiscalização dos agrotóxicos
reg istráveis no MAPA, ou seja ,os de uso na agricultura, em florestas plantadas ou em pastagens, e no armazenamento e
beneficiamento de produtos agricolas (art. 5º);

• ao incumbir o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente de "homologar'' avaliações de risco sobre os
produtos apresenta das pelos requere ntes de registro (arts. 6º/fv e 7ºNII); e,
•

na medida em que extingue a possibilidade de proibição de um produto ou de um ingrediente ativo em função de sua
periculosi dade, ou seja, em f unção de suas características intrí nsecas (art. 4/§3").

4.5.
Além disso, as seguintes di spos ições diminuem as garantias para defesa e proteção à saude e ao meio ambiente em prol
do interesse econômico:
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"Art. 2ºPara os efeitos des ta Lei, consideram-se :
1 . . ... .. .. . •• · · •· • •. .. . •• •••••• •••.•• . •• •• ••••• •• ·· · · ·· ··" ··· .. ... . ... .. ... .... ... . ...... . .. .

VI-..................... ,.... .. .
a) ......... ..
b) ... .. .. .. ..

c) gestão dos riscos - o processo, decorrente da avaliação dos riscos , que consiste em ponderar fatores políticos, econômicos, sociais
e regu latórios bem como os efeitos sobre a saúde humana e meio ambiente, em consulta com as partes interessadas, tendo em conta
a ava li ação dos riscos e outros fatores legíti mos e, se necessá rio, selecionar opções apropriada s para proteger a saúde e o melo
ambiente.

f) risco inace itável - nível de risco considerado insatisfatórlo por permanecer inseguro ao ser humano ou ao meio ambiente, mesmo
com a implementação das medidas de gerenciamento dos riscos."

"Art 4º ......... ............. ,...... ....... ........................ ...... .......... ................... ....................... ......... ....

§ 3º- Fica proibido o registro de produtos fitossanitários, de produtos de controle ambiental e afins que, nas condições recomendadas
de uso, apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente, ou seja, permanece Inseguro mesmo com a
implementação das medidas de gestão de risco."

4.6.
Estão ausentes nas definições apresentadas os fundamentos do gerenciamento de risco como mitigação e controle.
Além disso, todas as possibilidades de proibição de reg istro de produto fitossanitário ficaram associadas à avaliação de risco, se ndo
que para algumas substâncias as características de toxicidade intrínseca, tais como mutagênese, ca rcinogênese e teratogênese,
independem da dose, inviabilizando assim a avaliação de risco.

4. 7.
A prevalência do interes se econômico ou político sobre aspectos relativos à segurança ao ser humano e ao meio
ambiente, contraria a norma contida no texto Constitucional (art. 225, § 1º, V) que determina ao Poder Público o exercício do controle
sobre a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem ris co para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente. Ou seja, o controle desses produtos pelo Poder Público deve ter por finalidade primordia l a proteção da vida,
da qualidade de vi da e do meio ambiente.

A proposta substitui a incumbência dos órgãos federais de avaliação dos estudos referentes aos produtos submetidos a
registro, pela homologação dos pareceres técnicos de avaliação apresentados pelo setor privado

4.8.
Conforme indicado nas incumbências específicas de cada um dos órgãos fede tais envolvidos, esses deverão homologar
avaliações recebidas :
"Art22 ..................... .. ,..... ,....... ...... .. .. ... ..... ... ............... .
XI - homologar - ato dos órgãos federa is de validar os documentos apresentados pelo registrante do produto e demais agentes
previstos nesta Lei;

1' Art

52 Compete ao órgão federal res ponsá vel pel o setor da agricultura:

VIII - homologar os pareceres técnicos apresentados nos pleitos de registro de produtos técnicos , produtos equivalentes, pré-mistura,
produtos formulados produtos genéri cos, conforme as análises de risco à saúde e ao meio ambiente, e divulgar em seu sítio, sem a
necessidade de aprovação; " (negritei)

e

"Art. 6º Cabe ao órgão federal responsável pelo setàr da saúde:
IV - homologar a aval iação de risco toxicológico apresentada pelo requerente dos produtos fitos sanitários e produtos de controle
ambiental, produtos técnicos e afins, podendo solicitar complementação de informações;

"Art. 7º Cabe ao órgão federal responsável pe lo setor do meio ambiente :
VII - homologar a aná lis e de risco ambiental apresentada pelo requerente dos produtos fitoss ani tários , dos produtos de controle
ambiental e af.ins;

4.9,

A homologação frag ili za ou meslT)o el imina ferramentas de controle da qualidade ambiental sendo estritamente contrária
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a princípios importantes da Administração Pública como a indisponibilidade do interesse públ ico e a lndelegabílidade do poder de
polícia ao setor regula.do. Não pode o Estado renunciar aos seus mecanismos de avaliação e controle prévio de substâncias nocivas ao
meio ambiente contentando-se apenas como o ato homologatório de uma avaliação conduzida pelo particular, distante do interesse
público.

4.10.

Em função do grande número de estudos, dados e informações abrangidos na avaliação ambiental, a homologação do
resultado da avaliação requer a revisão de todo esse o acervo documental, cálculos e interpretações de resultados de estudos, sendo
preferível, portanto, não se receber a avaliação ambiental realizada por terceiros e sim que a mesma seja fe ita diretamente pelo
lbama .

4.11 .
O Substitutivo não contém previsão para os casos em que não for concedida a homologação pelo órgão ambiental ou
de saúde, e, ainda, impede o órgão ambiental de solicitar complementação de informações . Por fim, o texto também permitiu a
interpretação de que as informações sejam utilizadas e divulgadas sem a necess idade de aprovação pela Administração.

O Substitutivo prevê a concessão de registro temporário e autorização temporária, por decurso de prazo

4.12.

Serão concedidos registros e autorizações temporários, que terão validade até a deliberação conclusiva dos Órgãos
fede rais de agricultura, de saúde e de meio ambiente, conforme se ve rifica nos trechos transcritos abaixo:

"Art. 3º

§ 7g Para expedição de Registro Temporório - RT para Produtos Técnicas e Produtos Técnicos Equivalentes, estes devem possuir
registros com especificações idênticas nos três países membros do Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econôm ico OCDE.
.
§ gg Fica cria da Autorização Temporária - AT para Produtos Novos, Produtos Forrnulados e Produtos Genéricos, para os pedidos de
inclusão de cu lturas cujo emprego seja autorizado em cul turas similares em pelo menos três países membros da Organização para
Cooperação e Desenvolvirnento Econômico - OCDE que adotem, nos respectivos âmbitos, o Código Internacional de Conduta sobre a
Distribuição e Uso de Pesticidas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO, mediante ins criçã o em
sistema informatizado.

4.13.
Em realidade, ainda que o conhecimento sobre a situação do produto em outros países tenha importância, isso, por si
só, não pode ser determinante, pois as razões que justificaram a adoção de tais medidas não são extrapoláveis para as condições
ambientais brasileiras. Além di sso, não há isonomia na decisão entre a aprovação e restrição, po·1s o Substit utivo não trata dos casos·
de proibição em outros pai ses.

Na proposta normativa (Art. Sº) o Ministério da Agricultura absorve competências essenciais das áreas ambiental e de saúde

4.14.

O MMA e o Ministério da Saúde deixam de ter atribuição sobre a edição ou propositura de atos normativos referentes a
produtos fitossanitários e de decidir sobre a rea lização de reavaliação, e, ainda, estarão sob a coordenação do MAPA nas atividades
de reavaliaçã o desses produtos . Além disso, não lhes caberá divulgar resultados de monitoramento. O Su\:i_stitutivo não prevê a
necessidade de manifes tação das autoridades de saúde e meio ambiente no processo de reanálise de produtos fitossanitários .

"Art. 5!! Compete ao ôrgão federal responsável pelo setor da agricultura:
I - analisar propostas de edição e alteração de atos norma tivos sobre as matérias trotadas nesta lei e promover ajustes e adequações
consideradas cabíveis quanto aos produtos fitassanitários;

VI - decidir sobre os pedidos e critérios a serem adotados na reanálise dos riscos dos produtos fítossanitários.
VII · definir e estabelecer prioridades de análise dos pleitos de registros dos produtos fitossanitários para os órgãos de saúde e meio
ambiente de acordo com as pragas [alvos biológicos) de maior importância econômica .

IX - monitorar conjuntamente com o órgão federal de saúde os resíduos de produtos fitossanitários em produtos de origem vegetal,
sendo responsabilidade do órgão registrante a divulgação dos resultados do monitoramento.''

Na proposta normativa o ins tituto da reava liação foi substituído pela reanálise. Os Arts 28 a 32 discorrem sobre os
novos critérios relacionados à reanálise . A redação do texto reduziu a chamada à reanálise apenas quando houver um alerta

4.15.
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proveniente de organizações internacionais, tirando a competência das autorida des de meio ambiente e saúde de iniciarem este
processo quando observarem, no território nacional, indícios, não detectados anteriormente, de que o produto possa causar danos
afetos às sua s áreas de competência. Além disso, apenas o MAPA poderá fazer este chamamento. Não é razoável que o órgão federal
do se tor da agricultura realize a avaliação técnica sobre questões toxicológicas ou ecotoxicológicas.

4.16.
O PL prevê, também, que durante o processo de reavaliação estaria assegurada a manutenção no mercado dos
produtos em análise e o ingresso no mercado de outros produtos à base do mesmo ingrediente ativo. Consideramos que ta l
manutenção pode existir em determinadas situações, mas não como regra geral.

4.17.
indica que a reanálise de reg istro de produtos fitos sanitá rios e dos produtos de controle ambientai não poderá se
fundamentar em relatórios, dados e informações fornecidos somente por "interessado detentor de registro". Não fica clara qual é a
intenção do proponente, levando ao entendimento de que o Poder Público também deva gerar dados.

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos - GHS

4. 18.
O projeto faz referência apenas à metodologia de comunicação, emissão de rótulo e bula em consonância com o
Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Qulmicos - GHS e não considera o atual estágio de
implementação desse sistema no Brasil bem como suas limitações, como por exemplo, a ausênci a de critérios para organismos
diversos (abelhas, aves, organismos do solo... ) e frases de mitigação resultantes da avaliação de risco.

"Art. 4º .. .................... .... ..... ............ ..

§ 5º Caberá aos órgãos registrantes:

Ili - autorizar os empresas a realizarem o comunicação de risco e o emitirem rótulos e bulas em consonância com o Sistema
Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos - GHS;

4.19.
A proposta indi ca que o próprio órgão regi strante concederá a autorização das matérias primas utilizados na
fâbricação de urr,11,P[P.RUto, novamente desconsiderando as competências naturais das instituições envolvidas no atual processo de
avaliaç5o e controle de produtos e substâncias potencial mente perigosos ao meio ambiente e à saúde humana, bem como suas
atribuições frente a acordos e convenções internacionais .
"Art. 1' ............ .. .......... ....................................... .. ................. .
§ 2º Os produtos com função adjuvante não estão regulados no presente Lei e serão regidos por regulamento específico."

'~rt. 14. Serão consideradas autorizadas as matérias-primas especificados no processo de síntese do produto técnico registrado e do
produto técnico equivalente registrado, bem como os outros ingredientes e aditivos usados na fabricação de produtos genéricos,
formulados e afins.

Parágrafo único. O órgão federo/ registronte publicará e manterá atualizada a lista de matérias primas, outros ingredientes e aditivos
autorizados."

Atribuições dos Estados, do Distrito Federal e Municípios

4.20..
O art. 9 do PL prevê em se u parágrafo único que "Os Estados e o Distrito Federal não poderão estabelecer restrição à
distribuição, comercialização e uso de produtos devidamente registrados ou autorizados, sal vo quando as condições locais
determinarem, desde que comprovadas cientificamente." Tal previsão contraria o dispositivo estabelecido no §2 do art. 24 da CF,
eliminando a competência concorrente dos Estados e do DF para legislar sobre a matéria e i nverte o "ônus" da prova, colocando o
Estado como responsável pela comprovação científica para a restrição quando necessária.

4.21.
O 51.lbstitutivo extingl.liU a competência suplementar dos Munidpíos, prevista na Le i nº 7.802/1989 e que tem
fundamentação no art. 30 da CF, de legi slar supletiva mente sobre o uso e o armazenamento locai dos agrotóxicos, seus componentes
e afins.

Criação da Taxa de Avaliação e de Registro

4.22.
o PL em análise cria novo tributo denominado Taxa de Avaliação e de Regi stro, cujo fato gerador é a efetiva
prestação de serviços de avaliação e de registros de produtos técnicos , produtos técnicos equivalentes, produtos novos , produtos
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formulados e produtos genéricos, de produtos fitossanitá ri os e de produtos de controle ambiental, RET, produto atípico, produto
idêntico, produto para agricultura orgânica, conforme "caput'' do art. 59, e define o sujeito passivo, conforme§ 1!! do art. 59.
Embora a medi da defina que o fator gerador do novo tributo é a efetiva prestação de serviço, não há defi nição quanto
4.23 .
ao sujeito ativo, conforme estabelece o art. 119 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN.
4.24.
A ausência de definição do sujeito ativo ganha relevância quando se verifica que o produto da arrecadação da taxa é
destinado ao Fundo Federa l Agropecuário - FFAP, que é um fundo de natureza contábil, conforme art. 60, pois se é taxa pela prestação
de serviço, tem por finalidade custear as despesas referentes à prestação do serviço.
4.25.
Assim, a medida impõe ao MMA/IBAMA atribuições que geram despesas e estabelece taxa que não será util izada
para o custeio das referidas despesas. Além disso, a revogação dos itens do Anexo da Lei nº 6.938 1 de 1981, 1y1_e1tc.ignada no item 4.1.
desta Nota Técnica, retira receitas do IBAMA que atualmente suprem o custeio dessas despe.sas. A combinação desses fatores tem o
nocivo potencia l de impactar negativamente o orçamento da Autarquia , pos to que mantém as despesas, por meio da imputação de
atribuições decorrentes das competências estabelecida s por meio do art. 7º, incisos I a VIII, sem, no entanto, destinar as receitas
corres ponde ntes.

Outra s questões:

4.26.
O Art. 38 do PL autoriza o reprocessamento, retrabalho e revalidação de produtos de acordo com procedimentos a
serem estabelecidos pelo MAPA. No entanto, tais ações se relacionam com a garantia da qualidade do produto final, com as
características toxicológ icas e ecotoxicológicas do produto reprocessado e podem elevar os níveis de periculosidade dos produtos à
saúde e ao meio ambiente, visto que não há garantias de manutençao das propriedades das su bstâncias por tempo indeterminado.
São essas matéria s afetas às áreas de saúde, de agricultura e de meio ambiente e que, inclusive, podem estar também relacionadas à
performance do produto no campo e serem a causa de redução de eficiência de produtos .

4.27.
Há dive rsas questões i ncluídas no PL mais adequadas à urna regulamentação ou, até mesmo, a normas
complementares , com o agrava nte de serem contestáveis na forma como ora se apresentam. Na proposta de PL Art. 1 §20 foram
consideradas similares para ensaios de resíduos as formulações do tipo concentrado emulsionável (CE ou EC), pó molhável (PM ou
WP), granulado dispersível (WG), suspensão concentrada (SC] e líquido solúvel (SL). No caso específico dos estudos de resíduos
utilizados no procedimento de ava liação de risco para abelhas um fator que condiciona o potencia l de toxicidade do agrotóxico é a sua
formulação. A diferença de toxicidade está relacionada com a forma como o ingrediente ativo é captado por pelos, distribuídos ao
longo do corpo das abelhas, adaptados para a coleta de pólen. Assim, por exemplo, um produto na forma pó molhável tende a ser mais
tóxico do que uma solução e, se usa rmos os resultados do mesmo estudo resíduos para conduzir os estudos para a avaliação de ris co
destes dois tipos de formu lação, provavelmente serão obtidas conclusões equivocadas.

4.28.
Nas justificativas apresentadas no PL alguma s considerações fei tas pelo Secretário de Defesa Agropecuária do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento são relevantes. Da argumentação apresentada destacamos os seguintes trechos :

"Eu vou lhes explicar uma primeira coiso: um bom negócio é evitar que a praga entre, porque, depois que ela entro, como disse a Ora.
Regina, o que se tem que fazer é arrumar. E vai se gastar muito dinheiro para se tentar controlá-la, principalmente num modelo de
agricultura tropical em que vivemos, em que nós concorremos com as pragas."
"Na verdade, o erra foi a Ministério da Agricultura demorar 10 anos para soltar uma política pública dizendo que precisa de defensivos
para combater 8 pragas prioritárias, e não conviver com uma fila de defensivos ogn'ca/as, o que pode levar até 10 anos, para produtos
que muitas vezes interessam apenas a um portfólio de determinados empresas. •

4.29.
Neste último trecho o próprio Ministério da Agricultura reconhece que atualmente a fila de pedidos de avaliação e
registro de agrotóxicos está mais relacionada com portfólios empresariais do que com o atendimento às necessidades de cohtrole
pragas e de oferecimento de alternativas pa ra o enfrentamento da problemática de res istências de pragas e doenças a determinados
princípios ativos. E as informações -apresentadas a este Instituto pelas empresas titulares de reg istro de produtos técnicos,
agrotóxicos e afins, em atendimento à exigência do art. 41 do Decreto n· 4.074, de 4 de ja neiro de 2002, relativas à comercialização
de seus produtos no ano 2017, mostram que apenas cerca de 50% dos produtos regis trados foram produzidos, importados ou
comercla llzados, referendando o comentário do Secretário de Defesa Agropecuária .
4.30.
Nesse contexto, a fle xibilização de procedimentos e análises concernentes ao registro, tal como proposto no
Substitutivo, não visa assegurar que produtos mais seguros estejam disponíveis no mercado, mas tão somente que mais produtos
ingressem no mercado e os já registrados tenham maiores garantias de permanência .
4.31.
Nesta seção de justificativas é também informado que a sistemática proposta para avaliações e registro de
agrotóxicos guarda semelhança com a de outros países, tais como Estados Unidos e Canadá. No entanto, o quantitativo de servidores
disponíveis para a dedicação ao tema na área ambiental, bem como a estrutura administrativa e o modelo juri,dico empregado nesses
países diferem drasticamente do existente no Bras il. A título de exemplificação. salientamos que na Agéncia .1de..JRrnteção Ambienta l
Americana existem mais de 600 servidores dedicados ao tema.
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PROPOSIÇÃO

5.1.
Sugerimos que a manifestação do lbama seja contrária à aprovação do Substitutivo ao Projeto de Lei n• 6.299, de 2002, e
a pensados, uma vez que são propostas excess ivas simplificações ao regis tro de agrotóxicos, sob a justificativa de que o sistema atual
está ultrapassado e de que não estão sendo atendidas as necessidades do setor agrícola, mas que, se implantadas , reduzirão o
controle desses produtos pelo Poder Público, especialmente por parte dos órgãos federais res ponsáveis pelos setores da saúde e do
meio ambiente, inviáveis ou desprovida s de adequada f undamentação técnica e, até mesmo, que contrariam dete rminação
Constitucional (art. 225, §1", V).
5.2.
O registro dos· agrotóxicos , com participação efetiva dos setores de saúde e meio ambiente, é o procedimento básico e
ini cial de controle a ser exe rcido pelo Poder Público e sua manutenção e aperfeiçoa mento se j us tificam na medida em que seja,
primordialmente, um procedimento que previ na a oco rrência de efeitos danosos ao se r humano, aos animais e ao meio ambiente.
5.3.
Destaca-se, ainda, que a criação da Taxa de Ava li ação e Registro não observa adequadamente as dis posições do CTN, seja
pe la indefinição do suj eito ativo, seja pe la des tinação da arrecadação para agente diverso daquele que presta o serviço, e que a
supressão dos recursos que atual mente custeiam as correspondentes des pesas, por mei o do inciso I do art. 67. pode impactar
negativamente o orçamento do IBAMA, inviabi li zando a pres ta ção dos serviços de que se trata .

~ · Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO GONCALVES, Coordenador-Geral ,
27/04/2018, às 11:52, co nforme horário oficial de Brasília, com fundamen to no art. 6º, 1º,
,n,tn.,.J:M__, doemDecreto
n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

_____

§

<-lct(Vt11cJ

___

Docume nt~ assinado eletro nicamente por MARISA 2ERBETTO, Coordenadora-Geral, em
27/04/2018, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º. do
__, Decreto nº 8.539 de 8 de outubro de 2015 .

._

•
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Documento assinado eletronicamente por JACIMARA GUERRA MACHADO, Diretora, em
30/04/2018, às 14:37, conforme horári o oficial de Brasília, com fundame nto no art. 6º, § l º, do
Decre to nº 8.539. de 8 de outubro de 2015.
Docu mento assinado eletroni camente por SUELY MARA VA2 GUIMARAES DE ARAUJO.
Presidente, em 30/04/2018, às 15:29, confo rme horário oficial de Brasíl ia, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539 de 8 de outubro de 2015.

':'~!!)
~-..r.::,~t:>"fl.'; A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

Referênci.1: Pro ce i so n2 02000.000406/2016-93

SE I n• 2240198
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Nota informativa contendo o posicionamento do Departamento de
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador sobre o Projeto
de Lei Nº 6.299/2002 (origem no PLS

nº 526, de 1999)

(Apensados: PL n2 713/1999, 1.388/1999, 2.495/2000, 3.125/2000, 5.852/2001, 5.884/2005,
6.189/2005, 7.564/2006, 1.567 /2011, 1.779/2011, 3.063/2011, 4.166/2012, 4.412/2012, 49/2015,
371/2015, 461/2015, 958/2015, 1.687 /2015, 3.200/2015, 3.649/2015, 4.933/2016, 5.218/2016,
5.131/2016, 6.042/2016, 7.710/2017, 8.026/2017, 8.892/2017)

O Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, do Ministério da
Saúdr;?. se posiciona contrário ao que diz o Projeto de Lei Nº 6.299/2002, com autoria do Senhor
Senador Blairo Maggi e relataria do Senhor Deputado Luiz Nishimori.
O presente PL Lei N2 6.299/2002, dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação,
o controle, a inspeção e a fiscalização de produtos fitossanitários e de produtos de controle
ambiental e afins, e dá outras providências. O pleito apresenta uma proposta de revogação da
Lei nº 7 .802/89, restringindo a atuação dos órgãos de saúde em todo o processo e concentrando
as competências no setor da agricultura, com destaque para: a eliminação dos atuais critérios
de proibição de registro de agrotóxicos descritos no § 62 do Artigo 3º da referida Lei prin cipalmente carcinogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade, distúrbios hormonais e
danos ao sistema reprodutivo; gerando possibilidade de comercialização de produtos que ainda
não tenham sido autorizados pelos órgãos de governo, mediante a criação do registro
temporário e da autorização temporária .
O Brasil possui um arcabouço legal consolidado sobre as questões relacionadas aos agrotóxicos,
em especial a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 4.074, de 4
de janeiro de 2002, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem
e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o contro le, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e
dá outras providências . Para questões complementares ou de aprimoramento existem as
normas infralegais.
A legislação vigente no Brasil é considerada uma das mais robustas do mundo, representando
avanços significativos para proteção à saúde humana e ao meio ambiente. Em que pese a
necessidade de atualizações pontuais, os pilares de saúde humana e de meio ambiente devem
ser preservados .
A nova proposta apresentada no PL 6299/2002, se aprovada, irá favorecer o aumento da
permissividade e flexibilização do uso de agrotóxicos, uma vez que m_inimiza a atuação dos
órgãos de saúde e meio ambiente e amplia a competência do setor agrícola.
As fragil idades, incoerências e inconsistências que o PL apresenta podem ser verificadas nas
considerações seguintes, negligenciando aspectos relacionados à segurança, saúde e bem -estar
dos cidadãos e pela proteção ao meio ambiente :

.. . .

~

.·,. ..
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
•

Modifica a nomenclatura geral de "agrotóxicos" para "produtos fitossanitários" e "produtos
de controle ambiental", o que permite minimizar ou mesmo anular a percepção de toxicidade
intrínseca que essas substâncias representam à saúde humana e ao meio ambiente,
transmitindo uma ideia de que são inofensivos (Art. 12 caput e Art. 22, incisos XXIX e XXX);

•

Cria a possibilidade de registros e autorizações temporários em duas situações, o que
enfraquece o processo de avaliação dos riscos para o registro dos produtos:
o

produtos que estejam registrados para culturas similares em pelo menos três
países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Ou seja, trata de forma idêntica países de características
diferentes do ponto de vista climático, demográfico, epidem iológico, entre
outras;

o

quando não houver a manifestação conclusiva pelos órgãos responsáveis pela
Agricultura, Meio Ambiente e Saúde dentro dos prazos estabelecidos no §12 do
Art. 32;

•

Coloca a OCDE, uma organização de caráter eminentemente econômico, como referência em
várias situações de tomada de decisão (Art. 32);
CAPÍTULO 1- DOS ÓRGÃOS REGISTRANTES

•

Exclui a competência legal dos órgãos de saúde de se manifestar e decidir pela necessidade
e critérios de reavaliação de agrotóxicos (Art. 42);

•

Elimina critérios de proibição de registro de agrotóxicos baseados no perigo inerente às
substâncias, tais como: carcinogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade, distúrbios
hormonais e danos ao sistema reprodutivo. Delimita a proibição de registro a situações de
risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente, ou seja, situações em que
o uso permanece inseguro mesmo com a implementação das medidas de gestão de risco.
Contraria os critérios de regulação da Comunidade Europeia, alterados recentemente, de
risco para perigo, igualando ao previsto na Lei em vigor no Brasil, com isso, a permissão de
uso de agrotóxicos proibidos na União Europeia causará restrição as exportações brasileiras
de produtos que contenham esses resíduos.

•

Omite a penalização da autoridade competente no país quando não tomar providências em
situações de alertas de organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou
meio ambiente relativas aos riscos de produtos (Art. 32, §14!1);
CAPÍTULO li - DAS COMPETÊNCIAS

•
•

Exclui os órgãos de saúde da realização das análises de risco à saúde (Art. s2, inciso VIII};
Deixa as competências dos órgãos de saúde imprecisas, pois atribuiu-se a estes apenas
atividades auxiliares ou de apoio ao processo de registro e reanálise, conforme observado
nos verbos "apoiar", "homologar" e "priorizar" - sob determinação do órgão registrante (Art.
62);

•

Atribui aos órgãos de saúde apenas a homologação (definida no Art. 22, inciso XI, como "ato
dos órgãos federais de validar os documentos apresentados pelo registrante do produto e
demais agentes _previstos nesta Lei") da avaliação de risco toxicológico apresentada pelo
requerente, podendo somente solicitar complementação de informações (Art. 62, inciso IV);
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•

Incorre em uma restrição da competência legislativa dos estados e municípios, configurando
inconstitucionalidade no âmbito do pacto federativo (parágrafo único do Art. 92);

•

Retira a autonomia dos órgãos de saúde de divulgar os resultados do monitoramento de
res íduos de agrotóxicos em produtos de origem vegeta l real izados pelos próprios órgãos de
. sa ~_de.(Art. 52, inciso IX);

•

Possibiüta a comercialização de produtos que ainda não tenham sido autorizados pelos
órgãos de governo, mediante a criação do registro temporário e da autorização temporária;

•

Provoca confundimento entre os conceitos de reava liação de registro de produtos e
reavaliação de riscos, não prevendo no texto do projeto de lei a primeira situação;

•

Restrição de possíveis situações que ensejem a reavaliação de produtos;

CAPÍTULO Ili - Seção V - Do Comunicado de Produção para Exportação
•

Substitui o registro de produtos qua ndo estes forem destinados apenas à exportação por um
comunicado de produção para exportação, dispensando o fabricante da apresentação de
estudos toxicológicos e ambientais. Desta forma, os ris cos relativos ao processo produtivo,
especialmente os riscos ocupacionais, seriam ignorados;

CAPÍTULO X
•

Omite a possibilidade de solicitação de impugnação ou cancelamento de registro de produtos
por entidades de classe, representativas de profissões ligadas ao setor, partidos políticos,
com representação no Congresso Nacional e entidades legalmente constituídas para defesa
dos interesses difusos relacionados à proteção do consumidor, do meio ambiente e dos
recursos naturais. O texto somente prevê cancelamento de registro diant e de infrações
administrativas previstas no projeto de lei (Art. 53, §12);
CAPÍTULO XIII

•

O texto não prevê cobrança de taxa para reavaliação de registro de produtos.

Considerações Finais
Ante ao exposto, o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador
se manifesta contrário ao PL N2 6.299/2002, por este representar um retrocesso às
conquistas legis lativas com vistas à proteção da saúde humana frente à exposição aos
agrotóxicos.
Cabe registrar que as áreas de saúde, meio ambiente e agricultura elabora ram
contraproposta apresentada ao Deputado Relator que incluiu diversos critérios de
atualização entendidos possíveis, com a manutenção dos critérios de proteção à saúde e ao
meio ambiente, que não foi considerado pelo Relator para construção de um t exto
consensuado pelos setores de saúde, meio ambiente e agricultura.
Não podemos deixar de registrar que o Brasil, desde 2008, é o maio r mercado de agrotóxico
do mundo e que alteração proposta no PL 6299/2002 trará importantes impactos negativos
tanto na saúde da população quanto no comércio agrícola, uma vez que introduzirá no país
agrotóxicos hoje proibidos e até banidos em pa íses importadores de alimentos do Brasil.

· · •1. l
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CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

RECOMENDAÇÃO Nº 09, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

. , i,

'- 1i

Recomenda,
ao
Presidente da Câmara
dos
Deputados,
a
imediata instalação da
Comissão
Especia l
Temporária, para dar
segujmento à tramitação
do Projeto de Lei nº
o
qual
6.670/2016,
institui a Política Nacional
de
Redução
de
Agrotóxicos (PNARA)·
e,
ao · Congresso
Nacional, a aprovação
do Projeto de Lei nº
6.670/2016, bem como a
rejeição dos . Projetos de
Lei nº . 6.299/2002, nº
3.200/2015 e de todos
os Projetos de Lei que
representam ameaça à
proteção do direito à
alimentação adequada e à
saúde em decorrência do
uso de agrotóxicos.

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH, ·no uso de suas atribuições
previstas na Lei nº 12.986, ele 02 ele jw,bo de 2014, e tendo em vista especialmente o disposto no artigo 4º ,
inciso lV, que lhe canfore competência para expedir recomendações a entidades públicas e privadas
envolvidas com a proteção dos direitos humanos, e dando cump1imento à deliberação tomada em sua 31"
Reunião Ordinária, realizada nos dias 25 e 26 de outubro de 2017 ;

CONSIDERANDO o art. 6° da Constituição de 1988, que prevê o direito à alimentação no rol dos direitos
sociais;

1

•

1

1

1 :1 1 1 ,,
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CONSIDERANDO que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, alcançando o consumo
médio de 7,2 lilrns por pessoa ao aooUJ;

CONSIDERANDO que o Relató1io da ANVTSAill, sobre a análise de 12.051 amostras de 25 alimentos
representativos da dieta brasileira, monitoradas entre 2013 e 2015 , revela que 58% elas amostras estão
contaminadas por agrotóxicos e que, deste total, 19,7% foram consideradas amostras insatisfatórias, seja
porque apresentam limites acima do permitido (3%), seja porque apresentam agrotóxicos não autorizados no
Brasil (18,3%);

CONSIDERANDO que o Brasil ainda consome agrotóxicos já proibidos em outros p.afses em razlío da
ameaça ao direito à saúde e ao meio ambiente, a exemplo do glifosato, classificado em 2015 como
potencialmente carcinogênico pela Agência Internacional de Pesquisas do Càncer (JARC, em inglês), órgão da
Organização Mundial ela Saúde (OMS), e que segue sendo livremente vendido em grande escala no Brasil;

CONSIDERANDO o co,~unto de riscos e de evidências a respeito do uso extensivo de agrotóxicos e seus
impactos na saúde das pessoas; -

CONSIDERANDO a recomendação expedida pe lo lnstituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da
Silva (INCA) da aplicação do princípio da precaução e o estabelecimento de ações que visem à redução
progressiva e sustentada do uso de agrotóxicos.Q.J.;

CONSIDERANDO que avança no Congresso Nacional a tramitação de uin cortjunto de Projetos de Lei,
denominados "pacote do veneno", que buscam flexibilizar o uso e a comercialização de agrotóxicos no país e
que se dão pelo desmonte dos marcos legais existentes, violando o direito humano à saúde e à alimentação
adequada. Destacam-se os Projetos de Lei nº 6.299/2002 e nº 3.200/2015, que tentam banalizar o impacto
do uso dos agrotóxicos, além de propor a substituição da nomenclatura de "agrotóxico" para "defensivos
fitossanitários e de controle ambiental", o que representa rnna alteração de fo1te poder simbólico para
esconder o perigo dessas substâncias tóxicas ;

CONSIDERANDO que o PL nº 3.200/2015 cria também a Comissão Técnica Nacional de Fitossanitá1ios
(CTNFito), que usmpa as atribuições ü.mdamentais do que hoje é competência lripariite da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVlSA), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) e do Ministério da Agric11ltura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no que diz respeito
aos agrotóxicos. Desta forma, a composição e as decisões da relerida Comissão ficariam restritas ao MAPA;

CONSIDERANDO a necessidade da implementação do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos
(PRONARA)ill e da aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA) - PL nu
6.670/2016 - , construída de forma plural, com um co,~unto de entidades e movimentos sociais que visam à
garantia do direito à alimentação saudável e adequada, ,nas que atualmente está paralisado na Câmara dos
Deputados;

RECOMENDA:

AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:
1) A imediata instalação da Comissão Especial Temporária, para dar seguimento à tramitação do Projeto de
Lei nº 6.67 0/2016, o qual institlti a Política Nacional ele Redução de Agrotóxicos (PNARA);

,1

1
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AO CONGRESSO NACIONAL:

2) A aprovação do Projeto de Lei nº 6.670/2016, bem como a rejeição dos Projetos de Lei nº 6.299/2002,
nº 3.200/2015 e de todos os Projetos de Lei que representam ameaça à proteção do direito à alimentação
adequada e à saúde em decorrência do uso de agrotóxicos.

DARCIFRIGO

Presidente
Consell1o Nacional dos Direitos Humanos

-

----

------

ili Dossiê ABRASCO: Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, 20 15.

ili Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) - Relató1io das Analises de
Amostras Monitoradas no Período de 2013 a 2015, 20 16.
Lll Mesa de---Controvérsias sobre Impactos dos Agrotóxicos na Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional e no Dífeito Humano à Alimentação Adequada - Relatório Final, 2012.

Hl Composto por 137 ações concretas que visam a frear o uso de agrotóxicos no Brasil, no âmbito do Plano
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica.
Documento assinado eletrnnicamente por Darci Frigo , Usuário Externo , em 30/10/2017, às
14:00, conforme o§ Iº do art. 6º e art. 1Odo Decreto n" 8.539/2015.

Referência: Processo

nº 08000.003710/2017-50
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Minis lê rio ela S.iúde
FIOCRUZ
FumJnçiio Oswaldo Crui.

NOTA TÉCNICA

Assunto: Análise do Projeto de Lei n') 6.299/2002

APRESENTAÇÃO

O Projeto de Lei (PL) nº 6.299/2002 propõe modificações no sislema de reg ulação
el e agrotóx icos. seus componenles e afins. A ele fora m apensacl os. por Ira tarem de 111aléri c1
si milar, os Projetos de Lei nº 2.495/2000, nº 3.125/2000. nº 5.884/2005 , nº 6. 189/2005.
nº 4933/2016, nº 3.649/2015, nº 5.852/2001 , nº

1.567/2011 , nº 4.166/20 12, nº

1.779/201 1, nº 3.063/201 1, nº 1.687/2015, n'' 3.200/2015, nº 49/2015. nº 371/20 15. nº
461 /2015. nº 958/2015, nº 7.710/20 17. nº 8.026/20 17 , nº 6.042/20 16, nº 713/ 1999 nº
1.388/1999. nº 7.564/2006 nº 4.412/2012, nº 2.129/2015 , nº 5.218/2016, nº 5. 13 1/20 l 6
11 11

8.892/2017 e nº 9.27 1/2017.

Este co njun to ele 29 PL denominado por diversas en tidades. órgãos e movimentos
co mo "Pacote cio Veneno", lem em comum o desmonte cio sistema normativo regulatório
ele agrotóx icos no Brasil. Em 09 ele maio de 2018. o parecer do relator Luiz Nishimori
recomendou a aprovação dos projetos de nº 2.495/2000, 3.125/2000 5.852/2001,
5.884/2005 6. 189/2005 , 1.567/20 11 , 1.779/2011 , 4, 166/2012, 3.200/2015 , 3.649/2015.
6.042/20 16, 8.892/2017, que foram apcnsaclos ao PL 3.200/2002, sendo os demais

reje itados, cuja maioria propunha restrições a circu lação de produtos mu ito tóx icos· para
seres humanos.
Estes PL representam em seu conjunto uma séri e ele medidas que buscam
ll ex ibili za r e red uzir custos pn ra o setor produti vo, negligenciando os impactos para a
sM1cle e para o ambiente . O tex to substi tutivo apresenta uma sé rie ele retroce:;sos
cons iderando-se os impactos para a saúde e o ambi ente, se ndo os principa is analisados n
seguir.
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Mir,istérfo ela Saúclc
FIOCRUZ

Fundnçiio Oswaldo Cru2

2 ANÁLISE

2.l Ementa

Redação origina l proposta:
''Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação. a produção. a embalagem e rotulagem . o
transporte, o armazenamento, a comercialização.

c1

utilização, a importação. a exportação,

o destino fi nal dos resíduos e emba lagens. o registro, a classificação. o controle. a
inspeção e a fiscalização de produtos fitossanítúrios e de produtos ele controle
ambiental e afins. e dá ot1tras providências" (grifo nosso).

Análise:
A nomenclatura adotada a partir da ementa do referido PL propõe a substitu ição
do termo "agrotóxicos" pelas exp ressões "produtos fitossanitários ' e "produtos ele
controle ambiental'_·. Para além ela semân ti ca. a alteração proposta representa um
reducionisrno que limita e mesmo oculta a compreensão intrínseca ele que os agrotóxicos
são em sua essência, tóxicos.
Esta "confusão conceituai" é na verdade uma estratégia que oculta c1s situações ele
risco ao comunicar uma falsa segurança desses produtos químicos. induzindo uma crença
em sua inoc uidade. Esse ocultamento pode levar à utilizél(,:ão indiscrimi1rncla dos
agrotóx icos e lem consequências diretas, como aumento ela resistência das espécies-alvo
consideradas nocivas (animais e vegetais), com co11taminação cio ambiente (ar, úgua,
solo) e, consequentemente aumento cios casos ele intoxicações agudas (imediatas) e
crónicas (larclias) e morte por exposição direta ou indireta aos agrotóxicos.
A 111uclança do termo ·'agrotóxicos" também contraria a compreensão amplamente
apreendida da literatura internacional , onde os agrotóxicos são conbeciclos con10
'·pesticidas · (cio inglês pesticides), ou 'praguiciclas" ou mesmo '·agrotóxicos" (do
espanhol

plag11icidas

ou

agrotóxicos,

respectivamente),

cle111onslrando

que

a

nomenclatura adotada destaca o potencial biacida/tóxico destes compostos.
f inalmente, o tex!o se opõe à Lcrminologia aclolada na Constituição Federal.
clesrespeilanclo ao menos seis de seus aitigos, podendo ser consiclersclo inconstitucional
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conforme análise reali zada pelo Ministério Público Federal' (MPF). Destacam-se o Arl.
196 e o Art. 225 ela Constituição Federal, que impedem retrocessos ele direito
socioambientais e o que determina a adoção de políticas para reduz.ir riscos de cloern;as·.

2.2 A1·tigo l"

Redação original proposta:

" § 1º Os produtos e agentes de processos físicos. químicos ou biológicos, destinados ao
uso nos setores de proteção de ambientes urbanos e industriais são regidos pelél Lei
nº

6.330, ele 23 de se lembro de 1976" (grifo nosso).

Allálise:
Este parágrafo implica em outro retrocesso importante, pois exclui do escopo da
lei cios agrotóxicos os produtos utilizados em ambientes urbanos e industriais com ,1
finalidade de alterar a composição ela flora ou ela fauna , que pela lei vigente também são
considerados agrotóxicos e afins. Com a alteração proposta, estes passarão a ser regulados
somente pela lei nº 6.330, ele 23 de setembro ele 1976 que dispõe sobre a Vigil ância
Sanitária a que ficam SL~jeitos os medicamentos, as drogas. os insumos farmacêuticos e
correlatos, cosméticos, sa neantes e outros produtos.
Na prática, a alternçâo proposta implica em excluir definitivamente o
entendimento tácito presente na lei nº 7.802/1989 ele que os produtos formulados com
ingredientes ativos ele agl'otóxicos ele uso não agrícola, a exemplo cios inseticidas
utilizados para o controle ele vetores corno o Aedes aegypli. aprese ntam as mesmas
propriedades toxicológicas que os agrotóxicos de uso agrícola e elevem, portanto, ser
tratado s

~om o mesmo rigor em relação aos aspectos ele saúde humana e ambiental. Na

verdade, o sistema regulatório deveria avançar, invest igand o os potenciais danos a partir
da exposição a um mesmo ingrediente ativo mediante diferentes fontes de exposição
(ali mentos, água indústria, medicamentos ele uso humano e veteri11[1rio) e seus possíveis
efeitos agregados na saúde humana.

1 Propostas de proj eto de agroló:-iicos silo inco11stituc iorrn is, aíirnrn MPF. Disponível
cm:
<li ttp ://sustenla biIicladc.cstaclao.com. br/no ticias/gera 1, propostas-ele-projelo-dc-ugrotox icos-saoi1n:011s tituc io1rn is-a firma-mpf, 70002298 844> .
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Um exemplo claro ela importância de tratar com rigor a exposição humana n
clomissanitários refere-se ao

uso cio malation, um

inseticida do grupo cios

Organofosforaclos, no controle do Aedes ctegJ~Jli, hoje tido co mo o principal transmissor
dos vírus da dengue. zika e chikungunya. Reintroduzido para uso em ações ele saúde
pública -no ano de 2013 pelo Ministério ela Saúde. este pro luto foi recentemente
classificado pela Agência fnternacional de Pesquisa sobre Câncer (lARC), uma entidade
especia lizada em câncer e ligada à Orgunização Mundial da Sal'.1de (OMS), como sendo
um provável carcinógeno para humanos 1, sinalizando que não há evidências de que a
exposição a este composto pode ser considerada segura.
Todavia, a separação prevista no PL em analise encerra de maneira definiliva o
necessário debate da importância de tratar produtos formulados à base do mesmo
ingrediente ativo, sejam des voltados para uso agrícola ou não. com o mes mo rigor
necessário quando se trata de análises toxicológicas. Atualmente, ajá frágil regulação de
domissanitários formulados à base de ingredientes ati vos de agrotóxicos implica na não
realização ele análises toxicológicas rigorosas como as adotadas para os agrotóxicos de
uso agrkola. Com esta mudança espera-se a banalização cio perigo inerente aos biacidas
de uso não agrícola.

2.3 Artigo 2º, inciso Vl; Artigo 3", § 15; Art. 4'', § 3"

Redação original propos ta:
Art. 2º.
''Vl - análise dos riscos - processo constituído por três fases sucessivas e interligadas:
aval iação gestão (manejo) e comunicação dos riscos. cm que:
(...)

d) perigo - propriedade inerente a um agente biológico. químico ou flsico, com
potencialidades para provocar um efeito nocivo para a saúde humana ou para o meio
ambiente.
e) risco - a probabilidade ela ocorrência de um efeito nocivo para a saúde ou para o meio
ambiente combinado com a severidade desse efeito, como consequência da ex posição a
um perigo·

rr~!'\
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t) risco inaceitável - nível de risco cons iderado insati sfütório por permanecer inseguro.ao
ser humano ou ao meio ambie nte, mesmo com a implementação das medidas de
gerenciamento dos riscos".

Art. 3°.

"§ 15 Proceder-se-á à am\lise ele risco para a concessão dos registros dos produtos novos,
além de modificação nos usos que impliquem cm aumento de dose, inclusão de cultura.
equipamento de ap licação ou nos casos de rean~il ise".

Art. 4°.

''§ 3º Fica proibido o registro de produtos litossanilários, ele produtos de conlrole
ambiental e afins que , nas co ndições reco mendadas de uso , apresentem risco inaceitável
para os seres humanos ou para o meio ambiente. ou seja, permanece insegmo mesmo com
a implementação das medidc1s de gestão de risco ".

Análise:

O PL desconsidera que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
órgão responsável pelo processo el e avaliação toxico lógica para regi stro e reavaliação dos
agrotóxicos no pais, _já realiza a análise e avaliação ele risco . Como o próprio PL aponta,
u primeira elas quatro etapas da avaliação ele risco é constituída pela ide11tilicação cio

peJigo. Nesta fase, caso seja identificado algu m efeito ind icativo ele proibição de registro

em função de sua severidade, tais como carcinogênese, mutagênese, teratogênese, danos
ao aparelho reprodutor ou desregulação endócrina, o produto não tem seu uso autorizado
no país. Caso não haja in dício de ocorrência de nenhum destes desl'echos, as demais
etapas do processo de ava liação de ri sco têm seguirnenlo.
Entretanto a análise de risco no s moldes preconizados pelo presente L' L irá
permiti.i;, p registro ele produtos que hoje proibidos no Brasil em função do perigo que
representam, se mpre que o risco l'or considerado ·'aceitáve l', banalizando o sentido do
termo. Nu legis lação atualmente vigente, esses eleitos nocivos à saL1de da população
impedem o registro de qualquer novo agrotóxico no Brasil. conforme o di sposto no artigo
3°, parágrafo 6° da lei nº 7.802 ele J989.
Cabe destacar que, em casos de expos ição a substânc ias carcinogênicas e
hiperssensibili za ntes, para as quais há diferentes susceptibiliclacles individuai s e onde nfio
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há uma relação direta dose-efeito, não é cabível admitir um a exposição segura ou então
se considerar que todas as pessoas se comportem como um '"ser médio'', não sendo
accitóveis limites seguros de exposiçiio 2. Neste sentido, o modelo adotado pela Anvisa,
de proibição do registro ele agrotóxicos com eleitos crônicos severos apon tados na etapa
de identificação do perigo, atualmente é o mais adequado considerando-se a magnitude e
impacto destes desfechos .
Segundo o PL pmposto, a proibição ele registro ficará restrita ús situações
consideradas como sendo ele 'ri sco inaceitável" para os seres humanos ou p<1ra o
ambiente, ou se_ja, aq11elas em que o uso permanece sendo considerado '·inseguro" mesmo
diante da implementação das medidas de ges tão de risco . Incluem-se nessas medid.is n
defi ni ção de limites máximos que podem ser encontrados na água. nos al imentos e a
utilização ele Equipamentos ele Proteção Individual (EPl), mas que tem se mostrado falhos
para restringir a exposição como mostrado em estudos nacionais, inte rnacionais 3- 8 e no
último relatório do Programa ele Aná li se ele Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos da
Anv isa 9. Por outro lado, todo o processo em que se b<1seia a definição desses limites ou
as condições ele uso ele EPl, e mesmo da ava liação ele risco, é repleto de limi tações
apon tadas vastamente na literatura n<1cio1rnl e intern<1cional.
A avaliação de risco considerando um agente químico isolado tem sido criticada
por diversos autores e agências reguladoras mund iais que têm procurado avançar em
metodologias minimizem, pelo menos em parte. essas limi!açõesH)- 11 . As limitações mais
importantes se rererentao distanciamento da realidade de exposição humana mediante o
consumo cios alimentos, exposição ambiental e na atividade laboral. Isso ocorre porque a
ava li ação para o registro ele agrotóxicos no Brasi l e em outros países não leva em conta
que agrotóxicos e outros agen tes químicos podem atuar por meio ele mecanismos ele ação
seme llrnnles, potencializando os efeitos tóxicos para seres humanos. que podem
desencadeados mesmo se os níve is de resíduos de agro tóxicos estejam dentro cios níveis
permitidos para

expos ição

dietética, corno

moslraclo

na

literatura cientifica

intemacio1ia1'1.1 3. i •1. Os estudos experimentais que dão base aos cálculos desses limites e
condições ele segurança são rea lizados cm animais de laboratório em co ndi ções muito
distintas da realiclacle, utilizando o ingrediente alivo na sua form a mais pura e livre ele
contaminanles e adjuvantes. além do foto que os animais estudados só recebem o
agrotóxico por uma úni ca fon te (alimento. água, através da pele ou via iirn lação).
clesconsiclerando que as pessoas estão expostas por cliforentes fontes ao mesmo tempo.
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Mesmo que sejam imputados fatores de incerteza às doses testadas em animais de
laboratório. os mecanismos toxicológicos e as consequentes manifestações dos efeitos e
doenças, não são simplesmente ele caráter quantitativo mas definido por essas varióveis
já apontadas.

As mudanças propostas no PL pertinentes ao processo de avaliação de risco não
representam "modernização" ou ·'desburocratizaçãoº', mas um potencial retrocesso, indo
na contramão cios avarn,:os que vem sendo adotados nos EUA e Comunidacle Europeia .
Confo rme atesta o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do
Trabalhador, cio Ministério ela Saude, esta alleraçào contraria os critérios ele regulação ela
Comunidade Europeia. alterados recentemente. ele risco parn perigo. igualando ao
previsto na lei em vigor no .Bras il. Desse modo, além de imp li cações para a saúde e o
ambien te, poderão ocorrer problemas ele ordem econômica, uma vez que a liberação do
uso de agrotóxicos proibidos na Uni ão Europeia causarí.Í restrição elas exportações
brasileiras de produtos que contenham resíduos de agrotóxicos que apresentem estes
efe itos 15 .
Finalmente, excluído o órgão de saúde da an álise dos riscos proposta, ou este
perdendo seu poder ele velo nos pleitos de registro, as repercussões podem ser ainda mais
severas para a saúde humana do que as apontadas até aqlli.
;n

2.4 Artigo 2", incisos XXJII, XXXIV, XLJV, XLVl
Redação original proposta:
··XXIII - produto genérico - produto l'itossanitário formulado exclusivamente a partir de
pr;dL\18:t~cnico equivalente;
( .. .)

XXXIV - produto idêntico - produto fitossanitário , ele controle ambiental ou aFim com
composição qualitativa e quantilativa idên tica ao ele outro produto já registrado, com os
mesmos fobricantes e mesmos fo rmuladores com as mesmas indicações, alvos e doses;
(... )

XLIV - Reprocessamento: Consiste no procedimento a ser seguido quando houver
necessidade de mistura ele lotes com va li dade a vencer ou vencida e/ou quando houver
necessidade de correção fís ico-quím ica de um determinado lote.
( ...)

,\)
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XLVI - Revalidação: Consiste no procedimenlo de extensão cio prazo ele va lidade ori ginal
cio produto com va li dade próxima ao vencimento ou vencido".
1i 1·1 \

1l!' 1

Anál ise:
A incl usão de agro lóxicos "genéricos" ou equivalentes, formulados a partir ele
outros já registrados, segundo o Relatório da Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao PL nº 3.200, foi cunhado 'em analogia aos medicamentos genéricos. regidos
pela Lei nº 9.787, de 1999 -, propo ndo sejam estabelecidos procedimentos eSJJecíficos e
simplificados para o registro desses produtos'' 16•
Embora o lermo "defensivo genérico'· já exista. o estabelecimento ele paralelo
entre o uso ele substâncias tóxicas e o de fármacos confunde a população e promove a
ocullação ele risco. O senso comum relacionado com o uso ele biacidas natural izo u
expressões que substituem o lermo "veneno" po r " remédio'', especialmente nos casos
relacionados ao uso ele agrotóxicos. moclificanclo a compreensão de qual o real sentido de
sua finalidade e ele seus efeitos. Essa cultura favorece a indústria e o mercado ele
agrotóxicos e encobre os riscos para a saúde dela clecorrentes 17· 1s. Neste sentido, a
inclusão ele termos e expressões que favo reçam o estabelecimento de Lima fa lsa simetria
entre fármacos - destinados ao lratamento e recuperação da saúde - e agrotóxicos destinados à eliminação de espécies - deve ser evitada a Lodo custo particularmente em
instrumentos normativos.
Em relação aos produtos definidos como ''idênticos", falta clareza quanto a que o
termo se refere exatamente, urna vez que não é possível saber com cerlezr-i se a igualdade
refere-se somente ao ingrediente ativo ou ao produto formulado. Esta diferença é
essencial cio ponto de visla da saúde pública. pois produtos formulados, ainda que tenham
uma composição qualitativa e quantitativa idênticas, com os mesmos fabr icantes e
mesmos fonnuladores. com as mesmas indicações, alvos e doses. podem ter efeitos
distintos sobre a saúde humana em função dos diferentes compostos que compõem o
produto fina l, tais como adjuvantes e impurezas relevantes cio ponto ele vista toxicológico
IJ

Deve-se considerar que, em

média, o ingrediente ativo corresponde a

apro'ximadarnente 44.5% do produto formulado. e que os demais compo nentes ela
formulação não são necessariamente inertes. poclenclo exercer efeitos tóxicos inclusive
ma is severos para a saúde humana que o próprio agente responsável pela ação bilit\tla. do
composto. Deslacii-se que este 111es1110 ente ncli111ento eleve ser ap licado em relação aos
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gené ricos. que não devem ler seu reg istro auto ri zado sem que h,\ia análise de cada produto
cujo registro seja pleiteado.
No tocante ao reprocessamento, e reva li dação, Ca!ta clareza no tocante ,1
"necessidade de mistura de loles com vaiidade a vencer ou vencida e/ou qua11do houver
necessidade de correção físico-química'· e no que se reJ-ere à "extensão do prazo de
validade original do produto com validade próxima ao vencimento ou vencido" .
A mistura de agrotóxicos, ai11da que lenham o mesmo princ ípio ativ.o, pode
originar compostos d istintos dos originalmente previstos em rótulo pois os produlos
formulados podem ter composições cli fere11ciaclas e os componentes podem interngir entre
si. Do mesmo modo, a internção entre os componentes clurnnle o reprocessamento pode
levar a ocorrêncin de efeitos ad itivos ou sinérgicos. onde os efeitos tóxicos cio produto
final podem ser potencializados além de não previstos pelos fabricantes.
O uso de produtos ve ncidos, conlrn riando a própria indicação do fabricante no que

se refore ao período máximo recomendado para uso. onde não se espera que sejnm
observados danos à saúde e ao ambiente além daqueles inerentes ao produto, inclui mais
urna preocupação para a saúde pública, pois pode haver alterações de suas propriedades,
tomando-os ainda mais noci vos para as popul ações expos tas.

2.5 Artigo 3", § 1º; Artigo 12", § 4°

Redação original proposta:
·'§ JO A conclusão cios pleitos de registro e suas ai terações deverão ocorrer nos seguintes

prazos contados a parlir ela sua submissão:
a) Produto Novo - formulado: 12 meses.
( .. . )
111) Demais alterações: 180 dias·'.

Art. 12 (... )

'·§· 4° Os
órgãos federais registranlcs deverão concluir a aná li se cio requerimento cio
• ·L~
registro nos prazos estabelecidos no§ 1° cio ArL 3° a paJlir do recebimento do pleito, sob .
pena ele responsabil idade nos termos cios artigos 1:! 1 a l 26-A da Lei 8. 112 de 11 ele
dezembro de 1990" .

9

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 29 197

Minist ério do Saúde

FIOCRUZ
Fundnçilo Oswuldu Cruz

· Análise·:
Os prazos propostos são lecnit:amenle inexequfveis, ainda mai s cons idera.ndo-sc
as atuais condições ele trabalho e estrutura existentes nos órgãos reguladores. Ressalte-se
a necessidade imperativa de ofertar melhores condições materiais e de pessoal para
assegurar o adequado funcionamento das estruturas eslalais reguladoras ele saúde e meio
aJ11biente. Os recentes co rtes orçamentários outras medidas ele t~juste fiscal adotadas pelo
atual governo agravam ainda mais o sucateamento das estruturas estatais, inviabilizando
as análises.

2.6 Artigo 3", § 6° ao 10°

Redação original proposta:

"§ 6° Fic8 criado Registro Temporário - RT para os Produtos Técn icos, 8.rodutos
, 1'

Técnicos Eq ui va lentes, Produtos Novos,. Produlos Formu lados e Produtos Genéricos. que
estejam registrados para culturns similares em pelo menos três países membros da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econôm ico - OCDE que adotem, nos
respectivos âmbitos, o Código Internacional ele Cond uta sobre a Distribuição e Uso de
',

Pes ticidas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - f'AO.
mediante inscrição em sistema informalizado".
'·§

r

Para expedição ele Registro Temporário - RT para Produtos Técnicos e Produtos

Técnicos Equivalentes, estes devem possuir registros com especificações idênticas nos
três países membros ela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE '.
'·§ 8º Fica criada Autorização Temporária - AT para Produtos Novos

Produtos

Formulados e Produtos Genéricos, para os pedidos ele inclusão ele culturas cujo emprego
seja autorizado em culturas similares em pelo menos três países membros ela Organização
para Cooperação e Desenvo lvimento Econômico - OCDE que adotem , nos respectivos
âmbitos. o Código Internacional de Conduta sob re a Distribuição e Uso de Pesticidas ela
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO, mediante
inscrição em sistema informatizado".
"§ 9° Será expedido o Registro Temporário - RT ou Au torização Temporária - AT pelo

órgão registrante quando o soli citante tiver cumprido o estabelecido nesta Lei e não

(\ Jfi' ,

;(V ·
10
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houver a manifestação conclusiva pelos órgãos responsáveis pela Agricu ltura. Meio
Anibiente e Sm'.1de dentro dos prazos estabelecidos no§ 1º do Art. 3º''.
" § 1O O órgão regislra nte expeclirú o Registro Temporúrio - RT ou Autorização

Temporária - AT que teri1 val idade alé a deliberação conclusiva dos órgãos f-ederais de
agricul tura. ele saúde e de meio ambiente '.

Análise:
A concessão de registro/a utorização temporária para produtos liberados em outros
países sem que sejam realizadas as devidas análises no Brasi l, além de miHimizar a
atuação das agências reguladoras brasileiras, clcsconsiclera que a toxicidade de um
produto é iníluenciada por diversos fatores além elas prop riedades físico-químicas e
cinéticas

comuns

aos

agrotó;-.;icos.

Características

genét icas,

socioculturais.

epidemi ológicas e edafocli málicas, por exemp lo intcrl'erem diretamente na toxicidade e
1

• ;,

varia m entre os países. sendo fundamental considerar estas propriedades nos
procedimentos de aná lise de registro em cada território. A liberação ele prod utos sem os
adequados procedimentos de ava liação. aliada ús vu lnerabilidades socioambienü1i s.
políticas e institucionais existentes no Brasil, poderão agravar ílincla mais o problema ele
saúde pública representado pelo uso de agro tóx icos.
Esta proposição representa uma ameaça de dano ao ambien te e à saúde huniana,
violando o Princípio da Precaução ao evitar a adoção ele medidas precaucionárias. mesmo
diante de incertezas no que di z respeito aos eventuais efeitos das substâncias qu ímicas
sobre os seres humanos e o amb ienle 1Y. Mediante a ameaça de danos graves ou
irreversíveis, o principio da precaução eleve ser sempre considerado no processo de
tomada de decisões na proteção da sa úde humana e ai:1biental, reforçando as
responsa bil idade!:i éticas ci o processo regul atório de prod utos perigosos 19-~3.
Ainda na medida em que o órgão da saúde ou o respo nsável pela análise ambiental
emitir um parecer clesfavorúve l ao registro cio produto em função de seus impactos
negativos. questiona-se como mitigar os da nos reve rsíveis e que medidas devem ser
adotadas diante dos danos irreversíveis decorrentes cio uso dos agrotóxicos durante o
período em que fo i co ncedido o registro/au torização temporária cio produto.
Vina lmente é interessante observar que, embora o PL propo nha a liberação de
produtos com base em parâ metros adotados em outros países, o mesmo não ocorre para
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a proibição do registro. indicando urna estratégia que nexibiliza o uso de agrotóxicos no
país. e não um inte resse em adotar medidas que assegurem maior segurança e proteção.

2.7 Artigo 3", § 22; Artigo 4", inciso VIII

Redaçuo original ·proposta:
Art. 3°.

' § 22. Na regulamentação dessa lei o poder público deverá buscar a simplificação e
desburoeratização de procedimentos, redução de custos e cio tempo necessário para a
conclusão elas amí lises cios processos de registro".
..,

1

1

Art. 4°.
·' Vll I - adotar medidas para desburocratizar e informatizar o processo de registro".

Análise:
Este parágrafo ap resenta a importância da "simpl ificação e desburocratização de
procedimentos redução de custos e do tempo necessário para a conclusão das análises
dos processos de registro ', sem, contudo, apontar que estas medidas de cunho econômico
não poderão se sobrepor a medidas ele proteção da vicia sob nenhuma hipótese.
2.8 Artigo 4"

Redação original proposta:
·'Art. 4° Fica estabelecido o órgão federal responsável pelo setor ela agricultura como
órgão registrante cios produtos fitossanitários e afins, assim como o órgão federal que alua
na ,írea de meio ambiente como o órgão registrnnte. de produtos de controle ambiental ,
se us produtos técnicos e afins'.

Anúlise:
Atualmente no Brasil, para a concessão de registro de

L1m

produto agrotóxico, seus

componentes e afins. é necessária uma avaliação tripartite realizada pelo Ministério dr1
Saúde, pelo Mini stério cio rvteio Ambiente e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). Uma vez atendidas as exigências cios três lVíinistérios. o registro
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do agrotóxico é oblidn. No âmbito do Ministério da Saúde. a Anvisa é responsável pelas
avaliações ele toxicidade e efeitos à saúde humana. No iVlinisLério cio I\tlcio Ambiente, por
intermédio cio Instituto Brasileiro ci o Meio Ambiente e cios Recursos Naturais Renováveis
(lba1m1). realiza-se a avaliação ecotoxicológica dos agrotóxicos e afins. No MAPA é
realizada a avaliação de eficácia agronômica.
Com a mudança proposta, caberia ao Ministério da Agricultura. Pecuária e
Abastecimento (MAPA) a análise toxicológica para a aprovação de reg istro ele
agrotóxicos, promovendo um verdadeiro desmonte no sistema de regulação tríplice, onde
um produto somente tem seu registro autorizado no país após aprovação unânime cios três
Ministérios. O mode lo tripartite de análise representa uma estratégia que minim iza a
possibi lidade das agências agirem para atender exclusivamente aos interesses econômicos
do selor regulado quando comparado ao modelo ele regulação centralizado em agência
únie-a~ 5 •
Com a co ncentração das atribuições cios três órgãos junlo ao MAPA. a Anvisa
passará a ter papel meramente consultivo. abrindo possibilidade para que as decisões que
deveriam ser técnicas estejam nas mãos cio mercado .

2.9 Artigo 5", inciso IX

Redaçno original proposta:
J\rt. 5° Compete ao órgão federal responsável pelo setor da agricultura:
( ... )

" [X - monitorar conjuntamente com o órgão federal de saúde os resíduos ele produtos
fitossanitários em produtos ele origem vegetal , sendo respo nsabil idade do órgão
reg istrante a divulgação cios resultados do monitoramento''.

'"

Anúlise:
Observa-se mais uma vez a centralização ele aliviclaclesjunto ao MAPA, que agora
é cõtócfüfo como o responsáve l pela divulgação dos resultados ele monitoramento de

res íduos ele agrotóxicos em alimentos, hoje rnalizaclo pela Anvisa. por meio do Prngrama
de Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PAR/\). que divulga
periodicamente seus resultados. Com esta mudança, além ela fragilização das ações cio
órgão da saúde. notaclamente as ele vigilância em saúde, existe o risco de que a forma de

ui !
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divu lgação elos resultados se dê em detrimento do me lhor interesse da sociedade, o que
representa um grave ataque ao direito à informnç.ão . Ademais, por concentrar poderes. o

MAPA torna-se mais vulnerável aos interesses cio setor regulado.

2.10 Artigo 9'\ parágrafo único

Redação origina l proposta :
' Parágrafo único . Os Estados e o Distrito Federal não poderão estabelecer restrição à
distribuição, comercialização e uso de produtos devidamente registrados ou autorizados,
salvo

quando

as

condições

locais

determinarem,

desde

que

comprovadas

cientificamente".

Aná lise:

1;

fundamental que os municípios e estados possa m legislar ele forma mai s

restritiva , urna vez que os riscos ambientais e para a saúde humana podem diferir de
acordo com a localidade. Dependendo ele condições climáti cas, por exemplo, diferentes
produtos el e degradação podem ser gerados a partir da pulverização de um agrotóxico. ou
mesmo regiões com ventos e sem barreiras naturais podem aumentar a deriva. Outras
características corno perfil epidemiológico e mHricional ela população larnbém podem
interferir no aparecimento de doenças.
Atualmente, vários estados possuem leis ou PL em tramitação que, em alguma
medida, propõem medidas mais restritivas em comparação à legislação federal, com
vistas à proteção da saúde e do ambiente. Com a proibição imposta pelo PL. estes
diplomas legais perderão seu efei to. criando espaço para a fragili zação de medidas
proletivas previstas nestes instrumentos normativos.
Adic ionalmente,

a

implementação

desta

medida

pode

ser considerada

inco nst itucional por im por restrições na competência legislativa de estados e
municípios 15•26 •

2.11 Artigo 11

Redação original proposta :

,J\

Art. 11. (... )

trfl· \\

'
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"Parágrafo ún ico. A publicação do registro dos produtos filossanitár ios e dos produtos ele
controle ambienta l no sitio eletrônico do órgão federal registrnnte autoriza a
comercialização e uso nos Estados e Distrito Federar'.

Análise:
Da mesma forma que o artigo an terior, a simples publicação elo registro dos
produtos no âmbito da União se r considerada suliciente para a autorização da
comercialização e uso nos Estados é inconstitucional e fere a autonomia dos mesmos,
pois medidas mais restritivas podem ser adotadas em cada un idade foclerativa com o
propósito de proteção da saúde humana. por exemp lo.

2.12 Artigo 16

Redação original proposta:
'·Art. 16. Instituições representativas de agricultores ou de engenheiros agrônomos ou
florestais , conselhos ela categoria profissional da engenharia agronômica ou florestal. ou
entidades de pesquisa ou de extensão ou os titulares ele registros poderão pedir ao órgão
federal registrante a autorização da extensão de uso de produtos fitossanitfrios ou afins
• .J,
j:í n.i~iJstl-ados parn controle de alvos biológicos CIH culturas com suporte
L •

• "1 1 •

,

fitossanitário insuficiente devendo ins(rnir o processo com os estudos para a análise cio

órgão reg istrante, caso necessário (grifo nosso)".

"§ lº O órgão federal responsável pe lo setor da agricultura sol icitará que as empresas
detentoras ele registro cio produto solicitado se manifestem em até 15 (qu inze) dias para
avaliar o pedido. co m prioridade, e emitir o parecer conclusivo acerca do deferimento ou
não da autorização da extensão ele uso para as cu lt uras com suporte fitossan ilftrio
insuficiente no prazo ele 30 (trinta) dias , com publ ica<,:ào cio resultado Diário Oficial da
União ou em seu sítio eletrônico oficia l''.

Aná lise:
A não obrigatoriedade da aná lise de estudos para a inclusão do uso ele um
determinado agrotóxico em uma cultura para qual o mesmo não possui autorização de
uso representa uma situação que banaliza o uso de agrotóxicos. podendo repercutir
negativamente sobre o ambiente e a saúde.

+r
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Esta alteração torna-se ainda mais grave por interferir diretamente no cálculo ela
Ingesrão Diúria Máxima Teó rica, que é utilizada para verificar se os níveis ele consumo
do agrotóxico em questão ultrapassam a Ingestão Djária Aceilàvel (IDA) determinada nos
iestes toxicológicos, conforn1e lim itações ante riormente apontadas.
Ademais, a definição ele prazos exíguos para os órgãos registrantes emitirem
pareceres técnicos conclusivos, que deve riam ser cuidadosamente apreciados, leva a
acreditar que quesitos como segurança e saúde não süo centrais no processo ele avaliação.

2.13 Artigo 17.

Redação original proposta :
'·A1-t. 17. Os produtos filossanitários e produtos ele controle ambiental e afins destinados
exclusivamente à exportaçào serão dispensados de registro no órgão regislrante. que será
substituído por comunicado de produção para a exportação".
" § 1º A produção de produtos fitossanitários e de produtos de controle ambiental e afin s,

quando exclusivo para exportação

estarú isenta da apresentação dos estudos

agronômicos, toxico lógicos e ambientais, observando-se a legislação de tnmsporte de
produtos químicos".

Análise:
A autorização de que produtos produzidos no Brasi l, ainda que não utilizados em
território nacional.

Fiquem isentos da apresentação dos estudos agronômicos,

toxicológicos e ambientais, negl igencia o

eleitos sobre a sa{1cle cios indivíduos

envolvidos cm seu processo prod utivo. incluindo produção, armazenamento, tn\1V:l~porte e
demais atividades correlatas, além dos potenciais danos ao ambiente.
Sabe-se que os trabalhadores co nstituem um grupo populacional vulnerabilizado
e mais sujeito aos efeitos tóxicos cios agrotóxicos, especialmente devido a sua frequência
de exposição, rnesn10 que em baixas doses. A exposição frequente a baixas doses pode
levar ú ocorrência ele efritos tóxicos dev ido ú acumulação ele alguns destes agentes no
organismo ou mesmo pela nào existência ele uma relação cl.ireta entre a dose e o efeito.
como carcinógenos genotóxicos ou nos casos ele observância ele compostos que
apresentam curvas ele efeito horméticas como os clesregulnclores endócrinos 14 ·27 ·w.
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Em relação às exposições ocupacionais, diversos estudos apontam um risco
diferenciado para trabalhadores, considerando que estes estão sujeitos a exposições
rotineiramente, identificando que há risco aumentado para a mani festaçào de diversas
patologias, independente da dose29 .J 0_
Destaca-se que o risco de exposição cios trabalhadores não é eliminado pelo
simples uso de equipamentos ele proteção individual (EPl). Diversos estudos indicam a
baixa eliciência dos EPI, permitindo que os trabalhadores entre contalo com os
agrotóxicos, inclusive nos procedimentos ele vestir e despir as vestimentas. bem como
durante o processo de limpeza dos mcsmosr,-s_ Do mesmo modo. os agrotóxicos podem
interagir com os EPI em escala molecular, implicando na absorção das moléculas do
produto, seguida pela difusão e clessorção das moléculas no materialri. Outro fator
importante a ser considerado relaciona-se ao fato ele que em ueral, os EPI são projetados
para uso em condições climáticas diferentes das observadas em grande parte cio país.
praticamente inviabilizando seu uso devido as altas temperaturas proporcionadas pelo
clima tropical. Ainda, grande parle cios EPJ foi concebida para proteger contra agentes
isolados. ignorando os potenciais efeitos sinérgicos dos cornpostos 8.
Ademais, a região cio entorno elas unidades de fabrico; armazenamento e
distribuição podem ser afetadas em caso de vazamentos e acidentes, com repercussões
toxicológicas e ecotoxicológicas. Nestes casos torna-se impossível a elaboração de planos
de contingência em casos de desastres industriais ou a adoção de quaisquer medidas ele
con t1:olc:>'iisanitário. mitigação ou eliminação ele riscos, mantendo a população
polencialmente exposta na mais completa ignorância dos perigos existentes na área ele
influência cio empreendimento.

2. 14 A1·tigo 18

Redação original proposta:
"Art. 1S. Prescindem do registro , a declaração do estado el e emergência fitossanitária pelo
poder executivo, em função de situação epidemiológica que indique risco iminente de
introdução ele doença exótica ou praga quarentenária ausente no País, ou haja risco ele
surto ou epidemia de doença ou praga jú existente, em que fica o órgão registrante
autorizado, a anuir com a importação e a concedei- permissão emcrgencial temporúria de
produção. dislribuição, comercialização e uso ele produtos filossanitários. de con trole

Jt
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umbienta l, cornponenles e afins. conforme artigos 52 a 54 da Lei nº 12.873, de 24 ele
Outubro ele 2013".

Análíse:
De modo semelhante ao proposto no artigo 17. a mtLOrização de uso de um
agrotóx ico sem que sejam realizadas as devidas análises toxicológicas e ecoloxicológicas.
representa uma ameaça para a saúde pública, sendo impossível ava liar os custos·
socioambienlais associados a eslas medidas em médio e longo prazo.

2.15 Artigo 28

Redação original proposta :
·'Arl. 28 Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou
meio ambienle.. elas quais o Brasil seja membro integrante ou signatário ele acordos e
convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso ele proclulo litossanilário. de
produtos de co ntro le ambiental e a fins, o úrgão federal rcgistrantc poderá iH~taurar
.... , , t1 -.
procedimento para reanalise do produto, nolificando os registrantes para apresenlar a

defesa em favor do seu produto'' (grifo nosso).
" ~ 1° O órgão J'ecleral que atua na área ela agricultura é o coordenador cio proci::sso ele

reanálise dos produto_s l'ilossanilários e poderá solicitar informações elos órgãos de saúde
e de meio ambiente para complementar sua análise".

Análise:
Com esta redação, retira- se a obrigatoriedade cio órgão registrante tomar as
devidas providências em casos em que sejam indicadas situações que clesacons ··1 hem o
uso de urn determinado agrotóxico, conforme preconiza o & 4c, cio arligo 3° ela lei nº
7.802/1989:
~ 4º Quando organizações internacionais respons,ive is pela saúde, alimenraçiio
ou meio ambien te, dus qunis o Brasil se_jn membro integrame Oll signat.:irio de
ncorclos e convênios, alertarem pnra riscos ou desaconselharem o uso de
agrotóxicos, seus componentes e alins, cabcr:'1 [1 autoridade co mn ctcnlc
tomar imediatas providências, sob pena de respo nsabi lidade (gri fo nosso).

Adicionalmente, o PL determina que caberá apenas ao MAPA instaurar
procedimento para rea1Jálise do produto. tirando novamente a competê nci a cios órgãos ele
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saúde e ambiente de realizarem procedimentos búsicos sobre questões de sua
competência.

2.16 Artigo 39

Redação original proposta:
"Art. 39. Os produtos filossanitúrios e produtos ele controle ambiental e afins serão
comercializados diretamente aos usuários mediante a apresentação de Receita
Agronômica própria emitida por profissional legalmente habilitado. salvo para casos
excepcionais que forem previstos na regulamentação desta lei' (grifo nosso).

"§

°

1

O profissional habilitado poderá prescrever receita agronômica antes µa

ocorrência da praga, de forma preventiva , visando o controle de ai vos biológicos que,

necessitam de aplicação de produtos fitossanilários , de produtos de controle ambiental e
afins" (grifo nosso).

Análise:
Neste caso. propõe-se a prescrição antes mesmo ela ocorrência da " praga ', sem
que haja qualquer indicativo de obrigatoriedade do profissional ela área realizar visita
técnica prévia para prescrever adequadamente o agrotóxico de acordo com as
carao\'<i:f[s.ticas locais.
Dessa forma banaliza-se ainda mais o uso ele agrotóxicos, legalizando a emissão
de receitas "ele balcão", onde o usuário expõe seu problema l1tossanitário e o produto a
ser utilizado para o caso exposto é recomendado. Portanto. são as informações prestadas
pelo solicitante que determinam a prescrição, quando deveria ser o diagnóstico do técnico
o principio orientador dessa mesma prescrição. A ausência de urna visita in situ para
avaliação do problema filossanitãrio viola o princípio básico do rece ituário agronômico,
criando situações que ampliam as situações de insegurança relacionada ao uso de
agrotóxicos. Nesta lógica não é possível adequar o uso de agrotóxicos de acordo com o
tipo de problema fitossai1itário constatado e seu nível de dano, que eleve ser condizente
com o tipo de '· praga", patógeno ou planta indesejada a ser contro lada e com o estágio ela
cultura a ser tratacla 31 .

,-t
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2.17 Artigo 59

Redação original proposta:
·'Art. 59 . r:ica criada a Taxa de Avaliação e de Registro de produtos técnicos, produtos
técnicos equivalentes, produtos novos, produtos formulados e proclulos genéricos, ele
produtos Fitossanilários e de produtos de controle ambiental , RET, produt '· ~.tí pico,
produto idêntico, produto para agricultura orgânica cujo fato gerador é a efetiva prestação
de serviços de avaliação e ele registros".

"§ 2º A laxa será devida de acordo com os seguintes valores'·:
( ... )

'·g) Produto atípico: R$ 5.000,00 .
h) Registro Especial Temporária (sic)- RET: R$ 5.000J)0'' ,

Análise:
De uma forma geral, todas as taxas previstas apresentam valores irrisórios
incompatíveis com o significado do registro de um produto agrotóx ico no país. sendo
também incompatível com os va lores praticados in ternacionalmenle por países como os
EUA, por exemplo. onde os interessados pagam em média l 50 mil dó lares em caso de
reava! iação e de 100 n 425 dólares para manutenção anual, taxas essas não cobraclns no
Brasil.
São particularmente baixos os valores elas taxas de avaliação e ele registro de
produtos 'ntípicos" e para o 'registro espec ial tempon'u-io", concedidos a produtos que
sequer foram submetidos a qualquer tipo de ava liação Loxicológica no país o que pode
ter repercussões severas e irreversíveis para a saúde humana. Com os valores praticados,
abre-se espaço para registrar qualquer produto. inclusive aqueles proibidos em outros
paises ou que já tenham tido registro negado no Brasil em !'unção de seus efeitos
inaceitáveis, a um custo praticamente inexistente para o fabricante. porém incalculável
para a sociedade.
Do mesmo modo, não há a previsão de reava! inção periódica cios agrotóxicos com
aplicação de laxas para esta atividade caso haja in leresse do det:entor do rcgislro em
renovar o registro do produto. Estas medidas banalizam ainda mais o uso dos agrotóxicos
e impJ-icam em riscos para a saúde humana .
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2.18 Artigo 61

Redação original proposta:
'·Arl. 61 Os recursos arrecadados serão destinaclos exclusivamente a fiscal izar e fomentar
o desenvolvimenlo de atividades filossanitárias e a promover a inovação tecnológica do
selor agrícola em sanidade vegetal".

Amílise:
O produto da arrecadação elas avaliações e t·egistros de produtos não serú
des linado para o custeio de ações de saúde pública, em particular aquelas de promoção
da saúde , de assistência e vigilância de populações expostas a agrotóxicos, ta mpouco paru
ações voltadas para a proteção do ambiente, evidenciando que o PL possui um caráter
cenlralizaclor e vollado prioritariamente para atender aos interesses econômicos cio setor
regulado.

3

CONSIDERAÇÕES FlNAIS

As medidas propo stas no PL represen tam enormes retrocessos no que se refere a
adoção ele medidas de proteção ambiental e proteção ela vicia, ocasionando prejuizos
incalculáveis e irreparáveis para a saúde, o ambienle e a sociedade. A Lei dos
Agrotóxico s, v igen1e desde 1989. foi fruto ele lutas sociais e as mudanças legislativas
'' 11

1\ii• t•'i 1H

propostas desprezam todos os avanços conquistados.
O PL também possui diversas omissões e ausências. como um sis tema de
informações que seja acessível para a sociedade em geral e disponibilize informações
completas e

atua lizadas sobre os

agrotóxicos comercializados.

incluindo sua

Lde ntificação indicação de uso, grupo químico , volume comercia lizado, classificação
toxicológica e outras informações pertinentes; previsão de reavaliaçiio periódica dos
agro tóxicos com uso autorizado no pa ís independente de alertas internacionais: indicação
da proibição do uso nos casos em que o nplicaclor não seja alfabetizado .. seja menor de
idade ou gestante: dentre outras.
Sua aprovação nos termos atuais. além ele pro mover o completo desmonte da
regulação dos agrotóxicos no país, claramente prioriza os in teressés econômicos e põe
em risco toda a sociedade, com repercussões de curto médio e longo prazo, tanto para as
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gerações atuais quanto futuras . Não é poss[vel evidenciar em nenhum momento uma
preocupação em priorizar a redução do uso ele agrotóxicos ou mesmo a substituição dos
produtos atualmente utilizados por form ul ações menos tóxicas.
Reitera-s e ai nda a importância ele l'ortalecer as instituições ele Estndo, nas três
esferas de governo. voltadas à fiscalização do uso e comercialização ele agrotóxicos;
monitoramento de resíd uos de agrotóx icos em solo, :ígua e em alimentos in natura.
processados e ultraprocessaclos; vigi lância das populações expostas aos agrotóx icos;
fiscalização e monitoramento ambiental· conlralação ele proCissionais rnecli::rnte real ização
de concursos públicos para aumentar a capacidade ele avaliação cios pleitos de registro
nos três órgãos responsáveis (M/\PA. lbama. Anvisa), dentre outras medidas.
É prec iso ainda colocar em pauta para discussão na soc iedade e no Congresso

Nacional o PL 6.670/2016 que institui a Política Nacional ele Redução ele Agrotóxicos
(PNARA).
Desse modo, a Fiocrnz soma-se a outros importantes órgãos e instituições que
posicionam-se contrários aos retrocessos propostos no presente Proj eto de Lei 15.3 2- 36 .
demonstrando as fragilidades técnicas e mesmo a inconstitucionalidade desta proposição.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
NOTA PÚBLICA ACERCA DO POSICIONAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER SOBRE O PROJETO DE LEI N" 6.299/2002
No atual cenário mundial, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos e, em dez anos, o
mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%. Destaca-se porém, na liLeratw·a científica
nacional e internacional , que o modelo atual de cultivo, com o intensivo uso de agrotóxicos, gera
insegurança alimentar e outros malefícios, como poluição ambiental , contaminação de
mananciais, do so lo , do ar e intoxicação de trabalhadores rurais e da população em geral u.,_
Dentre os efeitos sobre a saúde humana associados à exposição aos agrotóxicos, os mais
preocupantes são as intoxicações crônicas, caracterizadas por infcrtilidade4, impotência,
- s· 9·io , neuro tox1c1
. "d a de, ma111..-es
" ta. da atraves
, de-d'1slur
, b'10s cognitivos
..
a bor t os5· 6·7, ma lf'ormaçoes
e comportamentais e quadros de neuropatia I I e desregulação hormonal 12 '

6,

13 ' 15 •1

ocorrendo

também em adolescentes , causando impacto negativo sobre o seu crescimento e desenvolvimento
dentre outros desfechos durante esse período 17• 18 •
Além disso , há estudos que evidenciaram os efeitos imunotóx.i cos, caracterizados por
imunoestimulação ou imunossupressão, sendo esta última fator favorável à diminuição na
resistência a patógenos ou mesmo, diminuição da imunovigilância com comprometimenlo do
combnte às células neoph1sicas levando a maior incidência de câncer 19·

20 •21 ,

e efeitos

genotóxicos como fatores preditores para o câncer4 · 18 .
Nessa perspectiva, o objetivo deste documento é apresentar o posicionamenlo do INCA
sobre o Proje_to de Lei nº 6.299/2002 a fim de garantir que o Marco Legal dos agrotóxicos , isto

é, a Lei 7.802/1989, não seja alterada e flexibilizada, uma vez que, tal modificação colocará em
risco as populações - sejam elas de trabalhadores da agricultura, residentes em áreas rurais ou
consumidores de água ou alimentos contaminados, pois acarretará na poss ível liberação de
agrotóxicos responsáveis por causar doenças crônicas extremamente graves e que revelem
características mutagênicas e carcinogênicas.
De acordo com o artigo 3° (§ 6°) da Lei nº 7.802, de 11 DE JULHO de 1989- a Lei dos

Agrotóxicos - regulamentada pelo Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002 e vigente
atualmente no Brasil, "fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e a.fins que

J.
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revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os
resultados atualizados de experiências da com1111idade cie11tifica.." Ou seja. a legislação
brasileira e suas normas regulamentadoras, considera que a "identificação do perigo" em causar
mutações e câncer é suficiente para que o produ to não seja registrado e seja proibido no Brasil.
O Projeto de Lei nº 6.299/2002, conhecido como "Pacote do Veneno", além de outras
propostas de mudanças igualmente negligentes com relação à comunicação do perigo a
população e a proteção à vida, como a mudança do nome "agrotóxicos" para "defensivo

Jitossanitário" e a exc/usüo dos órgüos responsáveis por avaliar os i111pac1os sobre a saúde e o
meio wnbie11ie (ANVISA e IBAMA ) da avaliaçiío e do processo de registro dos agrolúxims no
Brasil, sugere, no âmbito elas doenças crônicas não transmissíveis e do câncer, que seja feita
a "análise de riscos" cios agrotóxicos ao invés da "identificação do perigo".
A "identificação do pei-igo" consta na Lei nº 7 .80211989, sempre foi usada no Brasil e é,
atualmente, indicada pelos países da União Europeia como o ideal para o registro de agrotóxicos.
O "perigo" é definido como "a propriedade inerente de um agente químico com potencial de

causar efeitos tóxicos sobre a saúde /wnwna e o meio 0111bie111e" 22 . Já o "risco" é a
"probabilidade de ocorrência de

11111

efeito tóxico para a saúde luunana e o meio ambiente"

22

e

a "análise de riscos" proposta é um processo constituído de três etapas que vai fixar um "limite
permitido de exposição" aos agrotóxicos, gue desconsidera as seguintes questões: a

periculosidade intrínseca dos agrotóxicos, o fato de não existir limites seguros de exposição
a substâncias mutagênicas e carcinogênicas e o Princípio da Precaução.
Nesse contex.to, a revogação da Lei nº 7.802/1989 e a implementação do PL 6.299/2002
possibi Iitarão o registro de agrotóxicos com características teratogênicas, mutagênicas e
carcinogênicas, co locando em ri sco a saúcle da população exposta a esses produtos e o meio
ambiente.
Considerando que o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Si lva
(JNCA/SAS/ MS ) tem como missão promover o controle do câncer com ações nacionais
integradas em prevenção, assistência, ensino e pesquisa e cons iderando o aumento dos problemas
de Saúde Pública, que serão gerados com a flexibilização do processo de registro dos agrotóxicos
no Brasil, o INCA se man ifesta contrário ao PL 6.299/2002.

Rio de Janeiro, 11 de n;i.~.i,o ~e 2018.

2

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 29 215

Referências Bibliográficas
1. ALONZO, H.G ..A.; CORRÊA, C.L. Praguicidas . ln: OGA, Sei ~t (Ed.). Fundamentos de

toxicologia. São Paulo: Atheneu, 2003. P. 446-448.
2. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Pesticides, Genebra: WHO, 2012.
3. ABRASCO. Associação Bras.ileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). Dossiê ABRASCO: um
alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde/ Orgaru zação: Fernando Ferreira üm1eirn,
Lia G11·~iidd da Silva Augusto, Raquel Maria Rigotto, Karen Friedrich e André Campo Búrigo.
Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popnlar, 2015.
4. KOIFMAN S; KOJFMAN RJ. Environment anel cancer in Brazil : an overview from n public
health perspective. Mutation Research, Nelherlands , v, 544, n. 2-3, p. 305-31 1, 2003.
5. VANDENBERGH JG . Animal models and studies of in utero endocrine disruptor effect.s.
ILAR J 2004; 45 :438 -42.
6. MEEKER .TD. Exposure to environmental endocrine disrupting compounds and men 's health.
Maturitas 201 O; 66:236-4 1.
7. CREMONESE C; FREIRE A; MEYER A; KOJFMAN S. Exposição n agrotóxicos e eventos
adversos na gravidez no Sul do Brasil, 1996-2000.Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro ,
28 (7): 1263-1272, 2012.
8. CHRISMAN JR. Avaliação da Contaminação por Agrotóxicos de Mulheres Grávidas
Residentes no Município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado ). Escola
Nacional de Saúde Publica. Rio de Janeiro. 2008.
9. CAMARGO AM. Defeitos Congênitos e Exposição a Agrotóxicos no Brasil. Di ssertação
(Mestrado). In stituto de Estudos em Saúde Coletiva-JESC/UFRJ. Rio de Janeiro.201 O.
10.OLlVEIRA NO; MOl GP; ANTAKA-SANTOS M, PJGNATI WA . Malformações congênitas
em municípios de grande utilização de agrotóxico em Mato Grosso, Brasil. Ciência e Saúde
Coletiva 2014; 19 (10):4123-4130.
11. DE ARAÚJO A, DE LIMA .l , JACOB SC, SOARES MO , MONTEIRO MCM , et ai.
Exposição múltipla a agrotóxicos e fe itos à saúde: estudo transversal em amostra de 102
trabalhadores rurais, Nova Friburgo.
12. FERNANDEZ MF, OLMOS B , GRANADA A, LOPEZ-ESPINOSA MJ, MOLINAMOLINA JM, FERNANDEZ JM, el ai. Human exposure to enclocrine-disrupti.ng chemicals
and prenatal ri sk foc tors for cryptorchidism and hypospadias: a nested case-control study.
3

216 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

Environ Health Perspect 2007; 115:8 -14.
13. WOODRUFF TJ, CARLSON A, SCHWARTZ MJ, GIUDICE LC. Proceedings of the
sum mit on env ironmenta l drnllenges to reproductive health anel l'erti lity: executive summarv.
Fertil Steril. 89:281-300. 2008.
14. WOLANSKY MJ, HARRILL JA. Neurobehavioral toxicology of pyrethroid insecticides in
adult animais : a criticai revi ew. Neurotoxicol Teratol. 30: 55-78, 2008.
15. WJNDHAM O, FENSTER L. Environmenlal contaminants and pregnancy outcomes. Fertil
Steril. 89: 111-7, 2008.
16. STILLERMAN KP, MATITSON DR, GIUDTCE LC , WOODRUFF TJ. Environmental
exposures and adverse pregnancy outcomes: a review of the science. Reprod Sei 2008 ; 15:63150.
17. GUIMARÃES RM , ASMUS CIRF. Desreguladores endócrinos e efeitos reprodutores em
adolescentes. Cad. Saúde Co let. 20 1O; 18(2): 203-208.
18. CASTRO-CORREIA C; FONTOURA M. A influência da exposição ambiental a disruptores
endócrinos no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Rev. Port.
Endocrinol. Diabetes Metab., 2015 . http://dx.doi .org/ l 0.1O16/j.rpedm .2014. 10 .002.
19. ALMEIDA-OLIVEIRA A, DIAMOND HR. Atividade antileucemka de células natural

killer. Revista Brasileira de Cancerologia 2008 ; 54(3) : 297-305.
20. TERABE M, BERZOFSKY JA. The role of NKT cell s in tumor immunity. Adv Cancer Res.
2008 ; 1O1:277-348 .
21 . LAMB LS Jr. Gammadelta T cells as immune effectors against high-grade gliomas. Immunol
Res 45 : 85- 95, 2009.
22. CASARETT & DOULL' S Toxicology: The basic science of poison s / editor, Curtis
D.Klaassen - 8º edição, 2013.

4

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

11/05/2018

Sexta-feira 29 217

:: SEI/ DPU - 2393350 - Nota Técnica ::

DEFENSORIA PÚB LICA-GERA L DA UNIÃO
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NOTA TÉCNICA Nº 1 - DPGU/SGAI DPGU/GTGSAN DPGU
Em 11 de maio de 20 18.

i:JI '-, l ,·

, , ,. 1

ANÁLISE DO PROJETO DE LEl N" 6.299/2002 (origem no PLS n~ 526, de
1999)
(Apensados: PL nº 713/ 1999, 1.388/1999, 2.495/2000 , 3. 125/2000,
5 .852/2001, 5 .884/2005, 6 . 189/2005 , 7 .564/2006, 1.567/ 20 11 , l .779/201 1,
3.063/2011 , 4. 166/2012, 4.412/20 12, 49/20 15, 37 1/ 2015, 461 /2015 ,
958/2015, 1.687/2015, 3.200/2015, 3.649/201 5, 4.933/2016, 5.218/2016,
5.131/2016,
6.042/ 2016,
7.710/2017,
S.026/201 7.
8.892/201 7).
Esvazia mento de direitos e garan tias fundamentais . Necessidade de
manutenção da Lei n" 7 .802/ l 989 para proteção do direito à saúde , à
segurança alimentar, ao meio amb iente eco log icamen te equilibrado e à
in fonnação .

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por meio do Grupo de Trabalho de
Garantia à Segurança Alimentar e Nutricional, apresenta as seguintes considerações a respeito do Projeto
de Lei nº 6.299 de 2002, de autoria de Blairo Maggi e cujo Relator é o DeJ)utado Luiz Nishimori (PR/PR) e
apensos, que alteram ou pretendem revogar a Lei nº 7.802/ 1989 e o Decretouº 4.074/2002.

1. INTRODUÇÃO

O Proj eto · de Lei nº 6.299/2002 e apensos possuem o objetivo de alterar a forma de
-avaliar e reavaliar os registrns de agrotóxicos no Brasil, ílexibilizando de forma maléfica o controle
dessas s11bstâncias.
Importa esclarecer, de início, que as proposições do c itado projeto de lei para alteração dos
dispositivos da Lei nº 7.802/1989 e do Decreto nº 4.074/2002, os quai s representam normas avançadas de
proteção à saí1dc e ao meio ambiente, não consideram .a necessidade de ponderação de riscos e a necessidade
de controle e tute la do meio ambiente e da saúde humana.
As justifica tivas para as alterações propostas ora em anál ise se consubstanciam na suposta
modificação da agri cultu ra após a Lei nº 7.802/1989 ou mesmo na suposta "burocracia" para efetivação do
registro de agrotóxicos no Brasil.
As alterações dizem respeito à tentativa de _fragilizar situações de extrema relevância,
albergadas por direitos fundamentais e que já estão asseguradas pela legislação infraconstitucional,
consti tuciona l e no âmbito do direito internacional.
·

http://sei.dpu.def.br/sei/conlrolador .php?acao= documentoj mprimir_weo&acao_origem =arvore_visualizar&id_documento= 100000024991BD&infra_sistema. . . 1/9
1 ...... 1

,,,

l-

1

218 Sexta-feira 29
11105/2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

:: SEI/ DPU - 2393350- Nota Técnica::

A começar pela nova terminologia adotada pelo Projeto de Lei nº 6.299/2002 para
substituir a palavra "agrotóxicos", os quais passam a ser denominados de "defensivos fitossanitários ",
depreende-se o abrandamento legislativo a instituir uma política avalizadora do uso de substâncias
comprovadamente nocivas, mascarando-se os efeitos deletérios no organismo humano e no meio ambiente,
sem que essa noêividade esteja carregada na própria expressão.

' Outrossim, os projetos de lei em comento admitem o registro de agrotóxicos que
contenham substâncias com características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, ou que provoquem
distúrbios hormonais e danos ao sistema reprodutivo, ao preverem a substituição da proibição de registro
pela expressão "risco inaceitável", o que implica em análise subjetiva na avaliação dos agrotóxicos.

Sobre essa expressão, ainda cumpre destacar que as alterações legislativas sob análise
englobam a substituição da avaliação pelas autoridades de saúde pelo procedimento denominado de "análise
de risco". O enfoque da análise dos agrotóxicos deixa de ser a identificação do perigo das substâncias que
carreiam para ser o de célere registro e inconsequente uso desses produtos.

Nessa esteira, assinale-se que o PL pretende promover a centralização das decisões sobre a
regulamentação dos agrotóxicos apenas no âmbito do Ministério da Agricultura, deixando a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) como meros órgãos consultivos.

Acresça-se a essa tentativa de desmonte do papel regulatório dos órgãos federais de saúde
e agricultura a alteração do PL que impõe co11dicionante à reavaliação do regish·o de agrotóxicos, qual seja,
a superveniência de alerta de organizações internacionais. Nesse ponto, realce-se que é papel do Estado
Democrático Brasileiro a avaliação e a reavaliação de agrotóxicos, quando detectada a potencialidade lesiva
de detenninada substância, dever este que deriva da salvaguarda constilucional de zelo à saúde e à segurança
alimentar da população.

A atual Lei de Agrotóxicos (Lei nº 7.802/ 1989), diferentemente, prevê a reavaliação dos
agrotóxicos, a qualquer tempo, quando surgirem indícios da ocorrência/alteração de riscos à saúde humana
ou ao meio ambiente, que desaconselhem o uso de produtos regislrndos, e quando apresentarem indícios de
redução de sua eficiência agronômi-ca. Ao final da reavaliação, os produtos poderão ter seus registros
mantidos, alterados, suspensos ou cancelados. Isso se mostra sobremaneira relevante, haja vista que o
regish·o, urna vez concedido, tem prazo de validade indeterminadoill.

O PL ora em análise ainda dispensa o receituário agronômico, com o qual se evita o uso
abusivo e irrestrito de agrotóxicos. Mister enfatizar a gravidade dessa dispensa, quando considerado o
contexto dos agricultores e trabalhadores rurais, ainda que se parta do pressuposto que se esteja diante de
produtos de baixa toxicidade.

Outra dispensa do PL e que merece citação nesta nota técnica é a dispensa da advertência
pelos vendedores aos consumidores acerca dos maleficios decorrentes do uso de agrotóxicos.

Tais informações demonstram, indubitavelmente, o perfil de extrema vulnerabilidade dos
agricultores, trabalhadores rurais, que lidam diretamente com os agrotóxicos, bem como dos
consumidores de alimentos resultantes da produção com agrotóxicos.

Percebe-se que as disposições contidas no Projeto de Lei nº 6.299/2002 e apensos padecem
de máculas à Constituição da República Federativa do Brasil, pois violam a um só tempo normas
fundamentais de proteção ao consumidor, à saúde, à alimentação adequada e ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações.
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Por fim, impende apontar que o PL pretende retirar a responsabilização penal do
empregador · ,tn~lc11c:aso de descumprimento das exigências estabelecidas em lei, assim como usurpar a
competência legi slktiva dos Estados e do Distrito Federal sobre a matéria.

Dessume-se que as alterações legislativas assinaladas vulneram disposições
constitucionais, considerando toda a complexidade do terna em questão a exigir maior abertura ao debate
público e participação da sociedade, bem como ao direito à saúde, ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, à segurança alimentar, à informação e à vida, conforme será exposto adiante.

Diante desse contexto, é premente a pronta e direta manifestação da Defensoria Pública
. da União em razão das possíveis repercussões de extrema importância das modificações em testilha.

Trata-se este documento de Nota Técnica, que objetiva elencar os parâmetros estatuídos no
ordenamento acerca do registro de agrotóxicos, já que umbilicalmente relacionado com a preocupação
mundial com o meio ambiente e com a saúde e, em ultima ratio, con1 o direito à vida, para uma análise mais
completa por parte da Câmara dos Deputados - inexistindo, portanto, intenção de violação à separação dos
Poderes constitucionalmente prevista.

2. DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

A Defensoria Pública, nos precisos termos do art. 134 da Constituição da República, "é
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal".

De acordo com o art. 3º-A, inciso III, da Lei Complementar nº 80/1994 (alterada pela LC
n. I 32/2009), são objetivos da Defensoria Pública a prevalência e a efetividade dos direitos humanos, ao
passo que o art. 4°, inciso III, da Lei Complementar nº 80/1994 estabelece ser função institucional da
Defensoria Pública "promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do
ordenamento jurídico".

Cumpre destacar outras funções institucionais da Defensoria Pública, previstas no citado
diploma legal, no mt. 4°, nos incisos Vlll e X, respectivamente: "exercer a defesa dos direitos e interesses
individuais. dditsos. coletivos e individuais homo(Iêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso
LXXIV do art. 5º da Constituição Federal" e "promover a mais ampla defesa dos direitos fitndamentais dos
necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais.
sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela".
- ' i~Hf ' _,1· ;•

Além da vocação institucional conferida pela Carta Magna e por legislação complementar,
acima já expostas, vale destacar que, no âmbito interno da DPU, a Portaria nº 291, de 27 de j unho de 2014
instihiiu o Grupo de Trabalho para tratar de estratégias de ahiação para o estabelecimento de ações
relacionadas ao tema da segurança alimentar. A especialização da função institucio11al para a promoção e
defesa do direito à alimentação adequada é evidenciada na atual Portaria GABDPGF DPGU nº 200, de 12 de
março de 2018, que regulamenta as atividades dos Grupos de Trabalho vinculados à Defensoria PúblicaGeral da Uniao · destinados a dar atenção especial a grupos sociais específicos e prestar-lhes assistência
jurídica integral e gratuita de fonna prioritária, estabelecendo ser competência do Grupo de Trabalho de
Garantia à Segurança Alimentar e Nutricional:
http://sei .dpu.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar &id_documento= 100000024991 BO&infra_sistema. . . 3/9
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Ar!. 2''.
XIII - Identificar a.~ diferentes proposta.ç em tramitação no Poder legislativo con•efatas aos i111emsses do
público-alvo assislido p elos Gr11pos de 1J·abal/10 e m•Jiculm; em co11)1111to com a Defensoria Pública-Gemi da
Unir7o, a participação nos debates sobre as matérias afetas ás respectivas áreas de especialidade;
Manifestar-se prtblica111ente, por 111eio dos veículos oficiais de com1111icação da Defensoria Pública da
Unfrio, desde que respeiiadas as diretri,ws do Plano Estralégico da Assesso ria de Co111unicaÇ((O (ASCOM).
após aprovação da maioria absoluta dos me111b1vs integrantes do respectivo grt1J!O e 011vida a SecretariaGeral de Arlicrilação l11s1iwtio1u1/ (SGAJ), expedindo notas, moções ou man(/es/açôes opinalivas. em relação
a proposições normmivas, projetos de lei onfatos relacionados ás respectivas áreas de especialidade;

){VI -

Ar!. 3"
1. piv11wver a defesa dos cidadrios e co1111midades em si/Ilação de insegurança alimen/ar e nutricional;
2. monilorar os casos de violaçcio do direito social â alimelllaçüo adequada, awa11do de forma integrada
com a Comissão 1:.· specia/ "Direi/o H11ma110 à Ali111e11taçcío Adequada '' da Secrelaria de Direitos /-111mt111os
da Presidência da República e com o Conselho Nacional de Seguram;a Ali111e111ar e Nurricio11al- CONSEA;

Assim, firmada a atribuição da Defensoria Pública da União.

3. ANÁLISE DO PROJETO DE LEI Nº 6.299/2002 E APENSOS
3.1 Repercussões da redução ou abolição do controle do registro de agrotóxicos: violação de normas
constitucionais e internacionais

Como já alertado por Bosselmann, "a liberdade individual não é apenas determinada por
um contexto social - a climensüo social dos direitos humanos - mas também por um contexto
ecológico "ill. Referido autor argumenta que os séculos XV llJ, XIX e XX foram marcados pelos princípios
da liberdade, igualdade e fraternidade, respectivamente; e o século XXI deve ser o século da consciência
ecológica, sendo essa a base comum para os direitos humanos e o meio ambiente.

Uma das preocupações da human idade, acentuada desde a década de 1970, com a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente de Estocolmo, é a preservação do meio ambiente para
as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente
( 1992), a Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável (2002), o P~p~9f8lo de Quioto
(compromisso para a redução da emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global), textos dos quais o
Brasil é signatário alertam qu e a incolumidade do meio ambiente está condicionada a algumas palavraschave, quais sejam, o desenvolvimento limpo, a consciência ambientalista, o aprimoramento de técnicas e
legislação em defesa ambiental e a participação de todos.

Nota-se que.só a partir da década de 70, ao meio ambiente foi atribuída maior tutela pelos
sistemas constitl1cionais, consagrando-se como direito fundamental, dotado de irrcnunciabilidadc,
inalienabilidade e imprescritibilidade, ou segundo José Afonso da Silva, que não é passível,
respectivamente, de desistência, abandono; transferência, negociação; e ineficácia cm decorrência de
certo lapso t.emporalill.

· Vale lembrar, ainda, outros compromissos assumidos pela República Federativa do Brasil
no plano internacional, com a intenção de regular o uso e o registro de agrotóxicos, a saber os
seguiJ1tes tratados internacionais: a) Convenção sobre .Procedimento de Consentimento PJévio Informado
para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos, conhecida como
Convenção de Roterdã, cuja adesão se deu por meio do Decreto no 5.360/2005; b) Convenção de Estocolmo
1994).
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Alia-se a isso a previsão em nosso ordenamenlo dos princ1p1os da prevenção e da
precaução, os quais nunca fizeram tanto sentido como agora, em que a sociedade brasileira se depara com a
tentativa de redução e/ou abolição de mecanismos de controle do registro de agrotóxicos. Nesse ponto,
impende alertar que ''wn sistema de gerenciamento de riscos que ignora a incerteza e a expectativa de
danos não quantificáveis consiste em verdadeira receita para os desastres "ili, de modo que o mero risco ou
íncerteza que circunde o registro de agrotóxicos deve gerar mudança de atitude, em benefício da proteção
dos direitos fundamentais de forma ainda mais clastccida.

A Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 (CRFB/1988) tratou do direito
ao meio ambiente, no artigo 225, como "bem de uso comum do povo" e "essencial à sadia qualidade de
vida", do que se conclui que é permitido a todo o cidadão usufruir dos recursos naturais e viver em um
ambiente ecologicatnente equilibrado. Ao invés de uma proteção por ricochete, em que o bem jurídico
tulelado era outro (o patrimônio, por exemplo) e só de fonna reflexa atingia o meio ambiente, passou este a
ser considerado como um bem em si mesmo, dotado de autonomia.

Assim, tem-se que o Projeto de Lei n" 6.299/2002 e apensos em comento, caso aprovados,
acarretarão em violação de normas constitucionais e de compromissos internacionais de proteção aos direitos
Jmmanos, na seara ambiental, finuados pelo Estado Brasileiro. Quanto ao direito pátrio, regístTem-se que as
alterações mencionadas vulneram as normas previstas nos artigos 23, incisos II e VI; 24, §2"; 170, VI; 196;
220 e 225, §1", V, da CRFB/1988.

Desta feita, as propostas de alterações ora abordadas denotam que a proteção à vida, à
saúde, à segurança alimentar, ao meio ambiente e à infonnação seriam de somenos ímportância, quando
interesses econômicos estivessem em jogo. Tal reflexo é deveras preocupante, especialmente à luz do
alarmante dado de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos atualmente.

É dever constih1cional a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução dos
riscos de doenças. Como conceber o cumprimento desse dever se as propostas legislativas sob análise estão
na contramão das constatações científicas acerca dos malefícios dos agrotóxicos? Depreende-se a
incompatibilidade da flexibil ização do controle de agrotóxicos com as nonnas constitucionais
s uprarreferi das .
Isso porque, conforme sabido, considerando a supremacia da Constit11ição em nosso
ordenamento jurídico, disposição de lei que se oponha à dete1111juada previsão constitucional leva à anulação
daquela.

3.2. Da jurisprudência formada no sentido da obrii::acão -de não retroceder e da obrigação de avançar na
proteção ambiental

É preciso suscitar a reflexão sobre as graves consequências das alterações propostas pelo
PL 6.299/2002 e apensos à Lei nº 7.802/1989 e ao Decreto nº 4.074/2002. As alterações em tela incorrem em
grave retrocesso ecológico, ao proporem a supressão da proteção a direitos fundamentais consagrados e
consolidados na ordem j urídica brasileira, como se depreende da leitura desta nota.
No julgamento da medida cautelar em ação di reta de inconstitucionalidade 3.540-1 , o
m1111stro relator Celso de Mello sustentou que o direito à preservação da integridade do meio ambiente
consiste em uma prerrogativa qualificada por seu caráter de metaindividualidade. Nesse sentido, transcrevase jurisprndência afinada com as obrigações do Estado em não retroceder e em avançar na proteção do meio
ambiente e da saúde humana:
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EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO,
DA LEI Nº 9.055/ 1995. EXTRAÇÃO, INDUSTRJALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
TRANSPORTE DO ASSESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O CONTENHAM. AMIANTO
CRJSOTILA. LESIVIDADE À SAÚDE HUMANA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE NÍVEIS SEGUROS
DE EXPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃQ__ NACIONAL DOS
PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS!1MA<G,ISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA . ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA .
REPRESENTATIVIDADE NACIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA . MÉRITO . AMIANTO . VARIEDADE
CRISOTILA (ASBESTO BRANCO). FIBRA MINERAL. CONSENSO MÉDICO ATUAL NO SENTIDO DE
QUE A EXPOSIÇÃO AO AMIANTO TEM, COMO EFEITO DIRETO, A CONTRAÇÃO DE DIVERSAS E
GRAVES MORBIDADES. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO OFICIAL. PORTARIA
N" 1.339/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDEOMS. RISCO CáRCJNOGÊNICO DO ASSESTO CRJSOTILA. INEXISTÊNCIA DE NÍVEIS SEGUROS
DE EXPOSIÇÃO. LIMITES DA COGNIÇÃO JURJSDICIONAL. QUESTÃO JURÍDICO-NORMATIVA E
QUESTÕES DE FATO. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA.( ... ) EQUACIONAMENTO. LIVRE INICIATIVA .
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VALOR SOCIAL DO TRABALHO . DIREITO À SAÚDE.
DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, PROGRESSO SOCIAL E BEM-ESTAR COLETIVO. LIMITES DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS. COMPATIBILIZAÇÃO.(... ) PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ARTS. 6". 7". XXII.196
E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUÓRUM CONSTITUÍDO POR NOVE MINISTROS,
CONSIDERADOS OS I..MPEDIMENTOS. CINCO VOTOS PELA PROCEDÊNCIA E QUATRO VOTOS
PELA IMPROCEDÊNCIA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 23 DA LEl N"
9.868/1999. NÃO ATINGIDO O QUÓRUM PARA PRONÚNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 2° DA LEl N° 9.055/1995. (... ) O art. 225, § 1°, V, da CF (a) legitima medidas de controle da produção.
da comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportam .-isco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente, sempre que necessárias, adequadas e suficientes para assegurar a
efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; (h) dcslccitima. por
insuficientes, medidas inca11azes de aliviar satisfatoriamente o risco cerado para a vida. para a qualidade
de vida e para o meio ambiente; e (c) ampara eventual vedação, banimento nu proibição dirigida a
técnicas, métodos e substâncias, quando nenhuma outra medida de controle se mostrar efetiva. 13 . À lu z do
conhecimento científico acumulado sobre a extensão dos efeitos nocivos do amianto para a saúde e o meio
ambiente e à evidência da ineficácia das medidas de controle nela contempladas, a tolerância ao uso do
amianto crisotila, tal como positivada no art. 2° da Lei nº 9.055/1995, não protege adequada e suficientemente
os direitos fundament ais à saúde e ao meio ambiente equilibrado (aits. 6°, 7º, XXJJ, 196, e 225 da CF),
tampouco se alinha aos compromissos internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que
moldaram o conteúdo desses direitos, especialmente as Convenções nºs 139 e 162 da OIT e a Convenção de
Basileia. Juízo de procedência da ação no voto da Relatora. 14. Quónun de julgamento constituído por nove
Ministros, considerados os impedimentos. Cinco votos pela procedência da ação direta, a fim de declarar a
inconstitucionalidade, por _proteção deficiente, da tolerância ao uso do amianto crisotila, da forn1a como
encmtada no art . 2° da Lei nº 9.055/ l 995, em face dos mts. 7º, XXJI, 196 e 225 da Conslituição da República .
Quatro votos pela improced ência . Não atingido o quórnm de seis votos (art. 23 da Lei nº 9 .868/ 1999), maioria
absoluta (art. 97 da Constituição da República), para proclamação da constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do dispositivo impugnado , a destituir de eficácia vinculante o julgado. 15. Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito , não atingido o quórnm exigido pelo mt. 97 da Constituição
da República para a pronúncia da inconstitucionalidade do mt. 2° da Lei nº 9.055/1995 .
(STF, ADI 4066, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, ju lgado em 24/08 /2017 , PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 06-03-2018 PUBLIC 07-03-2018)

RECURSO EXTRAORDI..NÁRIO . COMPETÊNCIA ESTADUAL E DA UNIÃO. PROTEÇÃO À SAÚDE
E AO MEIO AMBIENTE. LEI ESTADUAL DE CADASTRO .DE AGROTÓXICOS, BIOCIDAS E
PRODUTOS SANEANTES DOM ISSANITÁRIOS. LEI N" 7.747/2-RS. RP 1135. l. A matéria do presente
recurso já foi objeto de análise por esta Corte no julgamento da RP 1.135, quando, sob a égide da Carta
preté,·ita. se examinou se a Lei 7.747/82-RS invadiu competência da União. Neste julgamento, o Plenário
definiu o conceito de normas gerais a cargo da União e aparou as normas desta lei que superavam os
limites da alçada estadual. 2. As conclusões ali assentadas permanecem válidas ~ri~ face da Ca,·ta atirai,
porque as regras remanescentes não usurparam a competência federal. A Constituição em vicor, longe ele
revogar a lei ora impugnada, reforçou a participação dos estados na fiscalização cio uso ele produtos
lesivos à saúde. 3. A lei cm comento foi editada no exercício da competência supletiva conferida no
parágrafo único do artigo 8° da CF/69 para os Estados lccislarcm sobre a proteção à saúde. Atribuição
que permanece dividida entre Estados, Distrito Federal e a União (art. 24, XIT da CF/88). 4. Os produtos
cm tela, além de potencialmente prejudiciais à saúde humana, podem causar lesão ao meio ambiente. O
Estado do Rio Grande do Sul, portanto. ao fiscalizar a sna comercialização, também desempcnlrn
competência outorcada nos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição atual. 5. Re1.:urso extraordinário
conhecido e improvido.
http://sei.dpu.def.br/sei/controlador.php?acao=documentojmprim ir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento= 10000002499180&infra_sistema .. 619

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

11/05/2018

Sexta-feira 29 223

:: SEI/ D PU - 2393350 - Nota Técnica ::

(STF, RE 286789, Relator(a): Min. ELLEN GRAClE, Segunda Tu1111a,julgado em 08/03/2005 , DJ 08-04-2005
PP-00038 EMENT VOL~02 l 86-03 PP-00446 LEXSTF v. 27, n. 317, 2005, p. 257-265 RT v. 94, n. 837, 2005 ,
p. 138-141 RBv. 17,n.501,2005,p. 5 1 RT.IVOL-00194-01 PP-00355)

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CíVIL PÚBLICA . NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
IRRETROATIVIDAD E. APLICAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 12.651 /2012. COMPENSAÇÃO DE APPS EM
ÁREA DE RESERVA LEGAL. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS
FRÁGEIS.
1. (. .. ). 2 . (... ). 3. (... ) 4. ( ...) conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente
equilibrado a característica de direito absoluto, ele se insere entre os direitos indisponíveis, devendo-se
acentuar a imprescritibilidade de sua reparação e a sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso
comum do povo (REsp 1.251 .697/PR, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Tu1ma, julgado em
12.4.2012 , DJe de 17 .4.2012; REsp 1.179 .316/SP, Rei. Ministro Teori Albino Zavaseki, Primeira Tunna,
julgado em 15 .6.2010, DJe de 29.6.2010; AgRg nos EDcl no REsp 1.203.IOI /SP, Rei. Ministro H amilton
Carvalhido, Primeira Tunna, julgado em 8.2.2011, DJe de 18 .2 .2011, e REsp 1.381.191 / SP, Relatora Ministra
Diva Malerbi [dese111bargado111 convocada TRF 3' Região] , Segundlr'Tunna, Julgado em 16/6/2016, D.Te
30/6/20 16).
5 . A jurisprndência do STJ é fo1te no sentido de que o a1t. 16 e/e o arl. 44 da Lei 4.771/1965 impõe o seu
cumprimento no que diz respeito à área de rese1va legal , independentemente de haver área ílorcstal ou
vegetação nativa na propriedade (REsp 865.309/MG, Rei. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
23 .9.2008, DJe de 23 .10.2008; REsp 867.085/ PR. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Tum1a. DJ
27/ 11 /200 7 p. 293, e REsp 821 .083/MG, Rei. Ministro Luiz Fux, Primeira Tunna, julgado em 25.3.2008, DJe
de 9.4.2008).
6 . Recurso Especial a que se dá provimento.
(STJ, REsp 1680699/ SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN , SEGUNDA TURMA,julgado em 28/1 l /20 17 ,
DJe l 9/12/2017)

AMBIENTAL. AGROTÓXICOS PRODUZIDOS NO EXTERIOR E IMPORTADOS PARA
COMERCIALIZAÇÃO NO BRASIL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE REGISTRO.
NECESSIDADE DE NOVO REGISTRO.
1. Somente as mod ificações no estatuto ou contrato social das empresas registran tes poderão ser submetidas ao
apC>sti lamento, de modo que a transferência de titularidade de registro também deve sujeitar-se ao prévio
registro.
2. O poder de polícia deve ser garnntido por meio . de medidas eficazes, não por meio de mero
aposti lamento do produto - que inviahiliza a prévia avaliação pelos setores compelentes do lançamento no
mercado de quantidade considerável de agrotóxicos - até para melhor atender o sistema jurídico de
proteção ao meio ambiente, o qual se guia pelos princípios da prevenção e da precaução.
3. Recurso especial não prov ido.
(STJ, REsp 1153500/DF, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,julgado cm
07/ 12/201 O, DJe 03/02/2011)

AGRAVO REGIMENTAL SAÚDE PUBLICA LEGISLAÇÃO SUPLETIVA AGROTÓXICOS. OS
PODERES CONCEDIDOS A UNIÃO, INCLUSIVE PARA FISCALIZAR E CONTROLAR A
DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE AGROTÓXICOS E OUTROS BJOCIDAS, NÃO IMPEDEM QUE OS
ESTADOS, SUPLETIVAMENTE, EXERÇAM AS MESMAS ATIVIDADES. AGRAVO IMPROVIDO.
(STJ, AgRg no Ag 71.697/RS, Rei. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/06/1995, DJ 14/08/1995, p. 24006)

Diante disso, cumpre destacar que a sociedade se depara com malefíc ios outros que não
apenas as ameaças às liberdades, tendo em vista que riscos de repercussão geral e indistinta colocam em
xeque a denominada segurança ambiental, conforme se refere o Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin ill_ Para garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado a todos, o qual é intrínseco ao direito à vida, à segurança alimentar e à dignidade, devem o Poder
Público e a coletividade defendê-lo e preservá-lo progressivamente, e não retrocedendo.
http://sei.dpu.def.br/sei/controlador.php?acao=docum entoj m pri mi r_web&acao_origem =arvore_visualizar&id_documento= 100000024991 BO&i nfra_sistema. . . 7/9
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Defensoria Pública da União, instituição destinada a prestar assistência jurídica
gratuita e que tem como função prccípua a defesa de grupos sociais específicos que mereçam especial
proteção, deve dar atenção prioritária à proteção do direito social à alimentação adequada, do direito difuso
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à segurança alimentar e à saúde, prevenindo retrocessos e
promovendo o avanço na proteção de bens jurídicos de valor inestimável.

Ao analisar o Projeto de Lei nº 6.299/2002 e apensos, constata-se que, não obstante as
justificativas que os originaram seja a desburocratização ou a liberação de agrotóxicos na velocidade da
produção agrícola, essas disposições, formal e materialmente, ferem disposições constitucionais e de
proteção no âmbito internacional.
' t

,; • ,. ~ \ · ,

Evidentemente as aspirações do Poder Legislativo no sentido de alcançar o bem comum
são imprescindíveis. Porém, não se vislumbra que as propostas em discussão possam alcançar tais objetivos,
ao abrir margem para abolir direitos e garantias consolidados há quase 30 anos - sem o prévio e adequado
debate sobre um tema tão .sensível, considerando todas as suas nuances, conforme acima exposto, de forma
que a presente nota técnica defende a manutenção na integralidade da Lei nº 7.802/1989, marco legal de
proteção.
· ' "-

Cumpre realçar que a CRFB/88, a jurisprudência, a doutrina e demais razões apresentadas
contemplam o princípio de vedação do retrocesso ambiental e a proibição de sobreposição de interesses
econômicos sobre o plexo de direitos coletivos mencionados.

A garantia dos direitos albergados na CRFB/88 e o usufruto pelo povo dos bens jurídicos
mediante a devida proteção pelo Estado são pressupostos para a construção de uma sociedade mais justa, em
que resguardados os objetivos da Defensoria Pública da União: primazia da dignidade da pessoa humana,
redução das desigualdades sociais, prevalência e efetividade dos direitos humanos.

FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA

Defensor Público Federal em Brasília - Distrito Federal
Secretário-Geral de Articulação lnstitucio11al - SGAI

THAÍS AURÉLIA GARCIA

Defensora Pública Federal em Brasília - Distrito Federal
Coordenadora do Grupo de Trabalho Garantia à Seguran ça Alimentar e Nutricional

ili Plano Nacional de Implementação Brasil: Convenção de Estocolmo / Ministério do Meio Ambiente.
Brasília: MMA, 2015. Disponível em: . Acesso em: 08/05/2018.
http://sei.dpu.def.br/sei/controlador.php?acao= documento_imprimir_web&acao_origem =arvore_visualizar &id_doe um ento= 100000024991 SO&infra_sistema. . . 8/9
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l11 BOSSELMANN, Klaus. Direitos humanos e meio ambiente: a procura por uma base comum . Revista de
Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 23, ano 6, jul./set. 200 1, p. 36 e 52.

illsILVA, José Afonso da . Curso de Direito Constituciona l Positivo . 9ª cd. São Paulo : Malheiros, 1994, p.
166.

I±U CARVALHO, Délton Winter de. Desash·es ambientais e sua regul ação }urídica: deveres de prevenção,
respostas e compensação ambien tal. São Paulo: Revis ta dos Trib unais, 20 15.

ill BENJAMIN, Antônio Hern1an de Vasconcellos e. Meio ambiente e constituição : uma p1irneira
abordagem. ln : Congresso Internacional de Direito Ambiental. São Paulo. 2002. Anais. Congresso
Internacional do •Meio Ambiente: 10 anos da Eco-92: o direito e o desenvolvimento sustentável. v. 6. São
Paulo: lMESP, 2002, p. 512.
Documento assinado eletronicamente por Thais Aurelia Garcia , Coordcnador(a), em 11 /05/20 18, às
22;39, conforme o §2º do a rt. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 200 1.

-----

-~

Documento assinado eletronica mente por Francisco de Assis Nascimento Nóbrega, SecretárioGeral de Articulação Institucional, em 11/05/2018, às 22:58, conforme o *2º do art. 10 da Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

. . ~ ~ : : A a utenticidade do documento pode ser conferida no site
. ·,: . , - ~ http://www.dpu. cJef.br/sei/conferir_documenlo_dpu.html informando o código verific ador 2393350 e o
j ' ~-~ !~ código CRC 544EOD42.

l!lJ-i-~J

08038.003104/2018-98

2393:-50vl3
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CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

RECOMENDAÇÃO Nº 008, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Octogésima Quinta
Reunião Ordinária, realizada nos dias 15 e 16 de setembro de 2016, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pelo Decreto nº 5.839, de 11 de julho
de 2006, e
considerando que o mercado de agrotóxicos no Brasil teve crescimento de 190% em
10 anos;
considerando que, desde 2008, o Brasil ocupa o lugar de maior consumidor
de agrotóxicos no mundo e que na safra de 2011 foram pulverizados cerca de 12 litros de
agrotóxicos por hectare, proporcionalmente, 7,3 litros de agrotóxicos por habitante/ano;
considerando que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para cada
caso ·ncitificado, há 50 casos subnotificados de intoxicação exógena por agrotóxicos, portanto,
onde há maior índice de notificação pode não ser o local onde há maior exposição, e sim
onde há maior empenho para notificar os casos;
considerando que, segundo o Ministério da Saúde, de 2011 a 2015 foram
registrados 56.823 casos de intoxicação por agrotóxicos e que os estados com maior número
de

casos

notificados

neste

período

foram : São

Paulo (17,7%), Minas

Gerais (16,7%), Paraná (12,7%), Pernambuco (7,8%) e Goiás (5,47%);
considerando que o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), entre outras reconhecidas
entidades acadêmicas e também da sociedade civil, já se posicionaram contrárias à utilização
indiscriminada de agrotóxicos devido aos impactos na saúde da população e do ambiente;
considerando que o Projeto de Lei n.º 6.299/2002 e o Projeto de Lei n.º 3.200/2015
tem por objetivo alterar o atual marco normativo afeto ao tema dos agrotóxicos, em especial a
Lei nº 7.802/1989, o que representa grave afronta ao meio ambiente, e ao direito à
alimentação saudável, pois flexibiliza a utilização de veneno agrícola e consequentemente,
aumenta a utilização;
considerando que o Projeto de Lei nº 6.299/2002 e seus apensados, propõe não só
mudar o nome de agrotóxico para produto defensivo fitossanitário, como prevê a instituição
de uma Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários (CTNFito), no âmbito do Mapa, a qual
1
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:ficará responsável pela avaliação de pedidos de registro de novos produtos, composta por 23
membros efetivos e suplentes indicados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, excluindo a análise do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente, como
acontece até o momento;
considerando que está prevista também a limitação de atuação nonnativa e
fiscalizatória dos estados e a autorização de utilização de agrotóxicos com características
teratogênicas, carcinogênicas, ou mutagênicas "quando o risco for aceitável";
considerando que o Ministério Público Federal já se posicionou contrário ao Projeto de
Lei nº 3.200/2015 (apensado ao PL nº 6.299), por compreender que amplia o uso e consumo
dos agroquímicos no território nacional, altera nomenclatura e retira a denominação que
transparece a exata noção do produto, ferindo princípios da transparência e da informação e
dissimulando efeitos deletérios dos agrotóxicos. mediante a utilização de um termo mais
brando, assim corno pela proposta de criação da comissão de ava liação, que deixa de fora
representantes dos consumidores e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Recomenda ao Presidente da Câmara dos Deputados e à Presidência da Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n.º 6299 de 2002 - regula defensivos
fitossanitários :
1. A rejeição do Projeto de Lei nº 6.299/2002 e seus apensados;
2. Promover amplo debate nas 05 (cinco) regiões do país, por meio de audiências
públicas, com o objetivo de divulgar e esclarecer sobre os impactos e riscos que estas
proposições podem acarretar na saúde da população.

Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Octogésima Quinta
Reunião Ordinária, realizada nos dias 15 e 16 de setembro de 2016.

2
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NOTA PÚBLICA DE REPÚDIO À PROPOSTA DE DESMONTE DA
LEGISLAÇÃO DE AGROTÓXICOS PELO PL 6299/2002, SEUS APENSOS E
SUBSTITUTIVO.
O Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos -

FBCA,

instrumento de controle social que congrega entidades da sociedade civil ,
órgãos de governo, Ministério Público e representantes de setores acadêmicos
e científicos, · por sua representante infra-assinado, de acordo com as
deliberações da 2ª Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 11 de maio de
2018 no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Salvador/BA, vêm a público expor seu posicionamento acerca do Projeto de Lei
6299/2002 e seus apensados, bem como do Projeto de Lei Substitutivo
proposto pelo Relator Dep. Luiz Nishimori.
Este conjunto de Projetos de Lei, conhecido popularmente por "Pacote do
Veneno" é composto por 29 Projetos de Lei, sendo que no texto Substitutivo
apresentado pelo relator, foram, no mérito, indicados para aprovação 12 PL's.
Tais propostas tem em comum o desmonte do sistema normativo regulatório de
agrotóxicos. Noutras palavras, propõe a revogação da Lei de Agrotóxicos nº
7.802/89 e seu decreto regulamentador.
O conjunto de propostas apresentados no texto substitutivo é extremamente
nefasto para a saúde pública e o meio ambiente. Ademais, viola direitos
constitucionalmente garantidos e normas fundamentais de proteção ao
consumidor,

à saúde,

à

alimentação adequada

e ao

meio

ambiente

ecologicamente equilibrado.
A utilização da terminologia "produtos fitossanitários e de controle ambiental"
afronta o termo "agrotóxico" definido no art. 220, §4° da Constituição Federal
de 1988. Também viola a Constituição Federal a supressão de competências
dos Estados e do Distrito Federal acerca da temática.
É inadmissível a alteração da avaliação de perigo, atualmente prevista na Lei
de Agrotóxicos, pela avaliação de risco, principalmente, tendo em vista que o
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novo texto possibilita o registro de agrotóxicos carcinogên icos , teratogênicos e
mutagênicos , considerando ainda a possibilidade de riscos aceitáveis para a
saúde e o meio ambiente. É inaceitável também a utilização de monografias de
produtos com registro cancelado para o registro por equivalência , bem como, a
proposta de registro temporário, mesmo sem a finalização dos testes
necessários.
Reafirmamos a importância e necessidade da responsabilidade tripartite
(IBAMA, ANVISA e MAPA) e nos posicionamos contrários a concentração de
atribuições no MAPA, de modo que ANVISA e IBAMA não se tornem apenas
órgãos de consulta ta l qual proposto no "pacote do veneno ". A análise dos
impactos na saúde e no ambiente não podem ser desconsideradas para
aprovação do uso de agrotóxico no pa ís.
Assim , nos somamos às diversas manifestações contrárias a aprovàção do
PL6299/02 , seus apensos e o substitutivo proposto, que está pronto para ser
votado e em vias de aprovação na Comissão Especial da Câmara dos
Deputados, dentre elas a "Moção de Repúdio dos Servidores Públicos do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária", a "Nota Pública de Repúdio do
Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos", a
"Nota de Posição Institucional do Ministério Público do Trabalho ", a "Nota
Pública Acerca do Posicionamento do Instituto Nacional de Câncer", a "Nota
Técnica nº 1 da Defensoria Pública da União" através do Grupo de Trabalho de
Garantia à Segurança Alimentar e Nutricional, as Notas dos Fóruns Estaduais
de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e demais manifestações da
sociedade civi l.

Salvador, Bahia, 11 de Maio de 2018.

,nl,(_LGU. , ,,

~flêc>

LU~4~;~ SPINHELRA D COSTA KHOURY
Promotora de .Ju. tiça
Coordenadora do Núcleo de Defesa da Bacia do São Fran cisco
Coordenadora do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos

230 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

Não podemos mais engolir tanto agrotoxico.

Manifes to Contra o Pacote do Veneno
ALERTA A SOCIEDADE SOBRE OPACOTE DO VENENO EM PAUTA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

As organizaçõe~ ,abaixo assinadas re pudiam veementemente o parecer do deputado Luiz Nishimori (PR/PR)
sobre o Projeto de Lei 6299/02. de autoria do Ministro da Agricultura Blairo Maggi. que tramita em comissão
especial na Câmara dos Deputados desde jul ho de 2015.
São diversos os retrocessos que propostos neste Projeto de Lei:
Muda o nome "agrotóxico" para "defensivo f1tossanitário". escondendo o verdadeiro risco destes
produtos:
•

Autoriza o registro de agrotóxicos sabidamente cancerígenos e que causa m danos no material
genético, problemas reprodutivos e relacionados a hormônios e má-formações fetais:
Cria o RET [Registro Especial Temporário) e a AT (Autorização Temporária) para qualquer produto
que tenha sido aprovado em algum país da OCDE. Dessa forma. despreza tanto a au tonomia e
soberania do Brasil. como desqua lifica a pesquisa e a ciência brasileiras. desco nsiderando nossa
biodiversidade única no mundo. bem como as características alimentares da população brasileira:
Retira a competência dos estados e municípios em elaborar leis mais específicas e restritivas. ferindo
o pado federa tivo estabelecido:
Define que o Mi nistério da Agricultura será o ÚNICO agente do Estado responsável pelo registro. uma
vez que a ANVISA (Minis tério da Saúde) e o IBAMA (Ministério do Meio Ambiente) perderiam o poder
de veto sobre registro e assumiriam responsabilidades auxi liares:
Os órgãos de saúde não teriam mais autonomia para publicar os dados de aná lises de agrotóxicos
em alimentos, como vem fazendo nos últimos anos. destacando os resultados preocupantes que
vem sendo encontrados:

Nossa legislação atual tem limites para ga rantir a reavaliação de agrotóxicos cancerígenos. Oglifosato. por
exemplo. está em processo de reavaliação há 10 anos, mesmo após agências internacionais de saúde como a
IARC terem reconhecido seu caráter carcinogênico. Dos 50 venenos que ma is util izamos. 22 já são banidos na
União Europeia, que ta mbém restringe práticas nocivas de aplicação como a pulverização aérea de agrotóxicos.
ainda permitida no Brasil.
'11
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Com as leis atuais, somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, os venenos não pagam diversos
impostos no país e são responsáveis por graves índices de adoecimento humano. Caso este PLseja aprovado. a
situação do Brasil será perversamente agravada.
Os deputados que querem a aorovação do PL in tegram a Frente Pa rlamentar da Agropecuá ria (Bancada
Ruralista) e atuam para defender os interesses da indústria agroquímica em detrimento do meio ambiente, da
saúde pública e do apoio aos pequenos agricultores e á agroecologia.
Não podemos tolerar esse retrocesso. Avotação do projeto de lei está prevista para o dia 08 de maio: mobilizese nas redes sociais. escreva para o seu parlamentar e defenda nosso direi to de ter uma alimentação saudável.
Manifeste sua preocupação com a saúde da sociedade, e especialmente de quem trabalha ou mora no campo
e está ainda mais exposto aos agrotóxicos. Converse na rua sobre o assunto e proponha deba tes na sala de
aula e no local de trabalho.
Vamos mostrar que somos milhões de brasi leiros e brasileiras contra os agrotóxicos e em defesa da vicia i
Organizações assinantes:

1. 350.org
2. Abdsul. SC

3. Aboré Permacultura . SP
4. Abpcom
5. ABRA-Associação Brasileira de Reforma Agrária
6. Acampa Associação Cultural e Ambientalista Prometeu Acorrentado. RS
7. Ação Comunitária Santo Antonio de Pádua. MG
8. Ação Ecológica Guaporé . RO
9. ACT Promoção da Saúde
10. Agapan. Porto Alegre/RS
11. AGENCIA LITORALDE DESENVOLVIMENTO. RS
12. Agenda 2030. São Paulo/SP
13. Agenda 21 Silva Jardim
14. AGRO BALI . RJ
15. Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
16. AMA Aldeia da Mata Atlantica. Silva jardim/RJ
17. AMAMP. MG
18. AMAR Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária. Araucária/PR

I.; ~· . ,, . .
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19. Amash. Recife/PE
20. AME-ES, Serra, ES
21. Anda Brasil
22. Anvisa , Rio de Janeiro /RJ
23. Apailha. llhabela/SP
24. APEOESP. Marília. SP
25. APPRAC. MT
26. APREAA. PR
27. APROAR - Associação dos Produtores Agroecológicos de Anápolis e Região, Anápolis /GO
28. APROMAC Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte
29. APROVAP. Divino de São Lourenço , ES
30. ARAYARA - Instituto Internacional Arayara
31. Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana. MG
32. Articulação Nacional e Agroecologia - ANA
33. Articulação Pacari plantas medicinais do Cerrado, MG
34. AS-PTA - Agricul tu ra Fami liar e Agroecologia
35. Ascema Nacional
36. Ascema Nacional - Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente
37. AS IBAMA/SC. se
38. ASSEMBLEIA PERMANENTE DE ENTIDADES EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO SUL, RS
39. Assiart. lmbituba/SC
40. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGRICULTURA BIODINAM ICA
41. Associação de Produ tores Orgânicos de lranduba-APOI. AM
42. Associação Al ternativa Terrazul
43. Associaçao ao Meio Ambiente
44. Associação Ateísta do Planalto Central- APCE. Brasília /DF
45. Associação Bragança Mais. SP
46. Associação Brasi leira de Agroecologia - ABA
47. Associação Brasileira de Lin foma e Leucemia
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48. Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO
49. Associação de Agr"1cultura Natural de Campinas e Região . MG.SP
50. Associação de Apoio a construção de um Sistema Orgânico do Trabalho Associado - Via SOT
S1. ASSOCIAÇÃO DE MELIPONICULTORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AMESAMPA SP
52. Associação de Moradores da Comunidade Campina, Palmeiras /BA
53. Associação de Moradores do Titanzinho . fortaleza/CE
54. Associação do Corpo de Voluntários de Taboão da Serra, SP
55. Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal RS . RS
56. Associação dos Amigos do Itatiaia - AAI. ITATIAIA/RJ
1•• •, ••.

57 Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Silva Jardim. Silva Jardim/RJ
58. Associação dos Meliponicultores do Estado do Espírito Santo - AME -ES
S9. Associação dos Produtores de Areia de Silva Jardim Apareia. RJ
60. Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasi l - APRODAB
61. Associação dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente e do PECMA no DF-ASIBAMA-DF
62. Associação Escola da Floresta Forest School. Portugal
63. Associação Farroupilhense de Agroecologia. Farroupilha/RS
64. Associacao Filhos do ceu. Porto Seguro/BA
65 Associação Maria do lngá - Direitos da Mulher, Maringá, PR
66. Associação Mico-Leão-Dourado. RJ
67 Associação Musical e Dramática Honório Coelho . Silva Jardim/RJ
68. Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação - FINEDUCA
69. Associação Pedagógica Dendê da Serra . Uruçuca . BA
70. Associação Pico do Beija-Flor. Florianópolis/Se

71. Associação Programa Um Milhão de Cisternas para o Semiárido
72. Associação ProScience
73. ASSOCIAÇÃO SOCIOECOLÓGICA DAS ENCOSTAS DA SERRA GERAL E SUL CATARINENSE - AECOSU L, se
74. BANOUETAÇO
7S. BEE DR NOT TO BE
76. Brasil com flores tas. SP
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77. Brasilcon - Instituto Brasileiro de Política e Dire ito do Consum·1dor
78. Brigada Voluntária de Combate à Incêndio FloFlorestal. MG
79. Câmara Setorial dos Produtos Apicolas. São Paulo/SP

80. Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida
81. Caritas Arquidiocesana Campinas SP. SP
82. Cáritas Brasileira
83. Cáritas Diocesana de Bragança
84. Cáritas Diocesana de Bragança. PA
85. Cáritas Diocesana Dom Ângelo Frosi . ABAETETUBA/PA
86. Casinha Caracol Viajan te. Resende/RJ
87 Casulo Espaço de cultura e arte. MS
88. Cebi - Centro de Estudos Bíblicos. PE
89. Celeiro Literário Brasiliense, Brasília / DF
90. central de cooperativas e empreendimentos solidários - UNISOL- SP. SP
91. Central de Cooperativas Unisol Brasi l
92. Central Única dos Trabalhadores - CUT
93. Centro Acadêmico AgroFlor&Ser. UFPR
94. Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica. MG
95. Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. PE
96. Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia. PR
97 Cen tro de Documentação Eloy Ferrei ra da Silva. MG
98. Centro de Estudos Ambientais (CEA)
99. Centro de estudos bíblicos CEBI Baixada Santista

100. Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. Florianópolis/SC
101. Centro Educacional São Pedro LTDA. São Pedro do Sul/RS
102. Centro Vida Orgânica. SC
103. CETAPIS RN. RN
104. Cevs, RS
!OS. chácara das rosas. caxambu/MG
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106. Cimi- Conselho lndigenista Missionàrio
107. Cmp
108. Coceargs. RS
108. COEP CE. CE
110. Coletivo Ágora - Direitos Humanos. Macaé. RJ
111. Coletivo de procuradores municipais pela democracia. São Vicente/SP
112. Coletivo Do Estradão. São Paulo /SP
113. Coletivo Feminista "Mulher Onde Ela Quiser'', SP
114. Coletivo NeoBairros, Florianópolis/SC
115. COLETIVO PLANTIOS VO LUNTÁRIOS PEDRA 90. São Paulo/SP
116. Coletivo Povareu Sul, RS
117. Coletivo Sócio Ambiental Bragança Paulista, Bragança Paulista/SP
118. ComerAtivaMente . SP
119. Comissão de moradores . Vàrzea Paulista SP/SP
120. Comissão para o Serviço à Vida Plena para Todos - Arquidiocese de Pouso Alegre, MG
121. Confraria das Herdeiras de Safo, SP
122. Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Minas Gerais. MG
123. Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Goiania-GD. Goiania/GO
124. CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
125. CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - CIMI
126. Conselho Mu nicipal de Desenvolvimento Rural de Araquari - SC, Araquari/SC
127 Conselho Municipal de Geografia e Estatística , Santo André /SP
128. Conselho municipal de saúde, Umuarama/PR
129. Conselho Regional de Nutricionistas 1ª Região
130. Consulta Popular
131. Contag - Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agriculatores e Agricul toras Familiares
132. Cooperativa de traba lho de reciclagem nova esperanca, Socorro/SP
133. Cooperativa dos Produtores de Areia da Bacia Hidrografica Lagos São João COOPASAOJOAD. Rio
Bonito/RJ
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134. Cooperativa Regional de Agricultores Familiares Ecologislas Ltda -ECOVALE. RS

135. CSA são paulo, SP
136. CTA-ZM, MG
137 Ecocaxias
138. editorial pachamama
139. Eficiencia RH, Marilia/SP
140. Empresa Viva o Grão Alimentos In tegrais , Salvador / BA
141. ENAEP - Entre Nós Assessoria. Educação e Pesquisa, Santo André/SP
142. Espaço Certo Coworking. PE
143. Espaço Coletivo Permacultural Agroecológico Revolucionário. São Cristóvão/SE
144. ESPAÇO DE FORMAÇÃO ASSESSORIAE OOCVUMENTAÇÃO, SÃO PAULO /SP
145. ETEC CEPAM. São Paulo/SP
146. Famili Cook Sao paulo. SP
147 Fargs. RS
148. Fazenda Palomas Carnes. Santana do Uvramento/RS
149. FCCIAT, se
150. FTCEAGRO, RN
151. Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil
152. Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional -FASE. Rio de Ja~eiro/RJ

153. federação dos Traba lhadores na Agricultura Agricultores e Agricultoras Familiares do estado da Bahia. BA
154. Fepam. RS

155. FIAN Brasil
156. Fiocruz Mato Grosso do Sul
157. Fórum Brasileiro de Economia Solidária
158. Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar - FBSSAN
159. Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos da Região Sul de Mato Grosso

160. Fórum de Mulheres do Pajeú, Afogados da lngazeira. PE
161. Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos

162. Fórum Paulista de combate aos impactos dos agrotoxicos e transgênicos . SP
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163. forum promotoras legais populares de diadema, diadema/SP
164. Fórum Social Permanente da Baixada Santista, Santos/SP
165. FUCAI/ACAAM
166. Fundação Oswa ldo Cruz - Fiocruz
167. Fundação Vida Para Todos ABAI
168. GAstronomia Periferica
169. Grão de Arroz. Sa lvador/BA
170. Greenpeace Brasil
171. Grupo de Estudos de Agroecologia. SP
172. Grupo de Estudos em Agricultura Urbana - AUÊ!/UFMG. Belo Horizonte. MG
173. Grupo de Estudos em Agricultura Urbana do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo
(GEAU/IEA/USP). SP
174. Grupo de estudos em apicultura. Pelotas. RS
175. Grupo de Mulheres . São Paulo /SP
176. GRUPO DE PESQUISA EM SOBERANIA ESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- GPSSAN. Teresina / PI
177. Grupo de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricionsl -GPSSAN. Teresina/PI
178. Grupo Tinguá Organivo. Miguel Pereira/RJ
179. Horta Com unitaria da Saude. São Paulo/SP
180. Horta di Gueto, Taboâo da Serra/SP
181. Hortao PANCS Urbanas, SBCampo/SP
182. Hospital de Câncer de Pernambuco. PE
183. IAPERMA. Atibaia/SP
184. lmbaú Futebol Clube. Silva Jardim/RJ
185. lndigenistas Associados - INA
186. INESC - Instituto de Estudos Socioecônomicos
187. INGÁ - Instituto Gaúcho de Esludos Ambientais, RS
188. Instituto Alana , São Paulo. SP
189. Instituto Alpha de Educação , Panambi/RS
190. Instituto Brasileiro de Advocacia Pública
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191. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor [ldec)
192. INSTITUTO COMVIDA. Camaçari /BA
193. Instituto Consciência & Ação. /MG
194. Instituto de Permacultura da Bahia. BA
195. Institu to de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente - Instituto Ipanema
196. Instituto do Bem Esta r
197. Instituto Gaia Guria, RS
198. Instituto Humanaterra. São Lourenço da Serra /SP
199. Instituto lbá de Agroecologia. SP
200. Institu to Internacional de Educação do Brasil [IEB)
201. Instituto kairos
202. Instituto Lixo Zero Brasil
203. Instituto Natureza Brasil. SP
204. Instituto Pól is
205. Instituto Rios Verdes
206. Instituto Romã de Vivências com a Natureza
207 Instituto Socioambiental - ISA
208. Instituto Sorriso Sustentável ISS
209. Instituto Tijui pe. ltacaré. BA
210. lnternational Rivers- Brasil
211. IVERT. MG
212. JP arquitetura sustentável. SANANDUVA/RS
213. Lagoa Orgânicos, Rio de Janeiro/RJ
214. LASAT-LABORATÓRIO SAÚDE. AMBIENTE ETRABALHO
215. libertas clinica escola. PE
216. M&D Centro Educacional Ltda. Santa Bárbara do Sul /RS
217. MagníFrca Abelha Treinamentos. Florestal/MG
218. Make it. Rio de Janeiro. RJ
219. Marcha Mundial das Mu lheres, SC
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220. MARCHA MUNDIAL DO CLIMA/ SOS CLIMA TERRA
221. Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais
222. MMC Brasil
223. MoCAN - Movimento Contra as Agressões à Natureza. Peruíbe/SP
224. Modular Arquitetura e Urbanismo
225. Mops-PE
226. Movimento Camponês Popular - MCP
227. MOVIMENTO CAVA É COVA - CONTRA AS CAVAS SUBAQUÁTICAS. SP
228. Movimento Cine Belas Artes . São Paulo . SP
229. Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco. PE
230. Movimento Gaúcho em Defesa do Meio Ambiente - MoGDeMA RS
231. Movimento lbiapabano de Mulheres - MIM. Viçosa do Ceará. CE
232. Movimento Nacional de Direitos Humanos em SC MNDH-SC
233. Movimento negro unificado
234. Movimento pela Saúde dos Povos/ Brasil
235. MST
236. Muda de Ideia
237. Nación Pachamama
238. NARA - núcleo de ação pela reforma agrária. São José do Rio Preto/SP
239. NÚCLEO DE AGRO ECOLOGIA APÊTÊ-CAAPUÃ. SP
240. Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições (NUPPRE) da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)
241. Nucleo de Pesquisa e Exlensao em Ambiente.Socioeconomia e Agroecologia/Nupeas. AM
242. Nucleo Interdisciplinar de Prevenção de Doenças Crônicad na Infância - UFRGS
243. Nutringa. Maringá/PR

244. 02 Consultoria Ambiental Jr. DF
245. Objectiva Comunicação ltda
246. Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição (OPSAN/UnB)
1"1 ,

247. Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional
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248. Ong Abecê da Educação Ambiental. CE
249. ONG PPROTEFFER DO BRASIL
250. ORGÂNICA. RJ
251. Organis
252. Organização Coletivo Ambiental - OCA
253. Os Verdes - Movimento de Ecologia Social
254. Pastoral Diocesana de Fé e Política-Diocese de Jundiaí/SP. SP
255. Pastoral do menor da arquidiocese de campinas. SP
256. Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de SP. São Paulo/SP

.
257. Permacultores Urbanos . São Paulo . SP
258. Planeta Verde Indústria de adubos Orgânicos Ltda-Me. BA
259. Plataforma de Direi tos Humanos Dhesca Brasil. Brasília/DF
260. Preserva Belém Novo. Porto Alegre/RS
261. PSOL - Partido Socialismo e Liberdade
262. PT Brusque. Brusque/SC
263. QuinTao. Niterói / RJ
264. raízes. Santa Cruz do sul/RS
265. Rede agroecológia caiçara. Ubatuba. SP
266. Rede Bragantina de Economia Solidária Artes &amp: Sabores. PA
267. Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas. MG
268. Rede de Mulheres Negras para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Porto Alegre/RS
269. Rede de Prossumidores Raízes da Mata . MG
270. Rede ODS Brasil
271. Rede Social de Justiça e Direitos Humanos
272. Rede Terra Viva (BH). MG
273. RELIPLAM - Rede Latino America lntegrativa de Plantas MEdicinais. Aromáticas e Nutracêuticas
274. Rema. AM
275. Rota dos Butiazais
276. SARAU DAS ÁGUAS. SÃO PAULO /SP
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277. Secretaria Estadual de Movimentos Populares do PT/SP. SP
278. SEEL-SP Sind dos Trab em Editoras de Livros do Estado de SP. SP
279. Sethac-NM. MG
280. Setorial - SAN. Santo And ré /SP
281. Setorial Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento. RS
282. Sindael. Apucarana / PR
283. Sindicato dos bancários de Santa Cruz do Sul e região . RS
284. Sindicato dos Metroviários de São Paulo. SP
285. Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo . SP
286. Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café RS

,

287. Sindicato dos trabalhadores da Fiocruz- Asfoc-SN
288. SINDICATO DOS TRABALHADORES ETRABALHADORAS ASSALARIADOS RURAIS DE TRÊS LAGOAS/MS.
TRES LAGOAS/MS
289. SINDICATO DOS TRABALHADORES ETRABALHADORAS RURAIS DE PEDE SERRA
290. Sindicato dos trabalhadores em água. esgotos e saneamento ambiental de Londrina e região - Sindael. PR
291. Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Água. Esgoto e Saneamento de Maringá e Região Noroeste
do Paraná-SINDAEN. PR
292. Sindicato Dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Jaguaré-ES
293 Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Novo Santo Antônio piauí
294 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISAGRICULTORES EAGRICU LTORAS FAMILIARES TRÊS
LAGOAS/MS. TRES LAGOAS/MS
295. SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISAGRICULTORES/AS FAMI LIARES DE PARAIPABA-CE
296. Sindicato dos Trabalhadores Rurais Assalariados e Agricultores Familiares de Bom Jesus do Galho. Bom
Jesus do galho/MG
297. SIND ICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DEBARRA VELHAS
298. SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS OE PIEDADE DOS GERAIS
299. SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS OE PIRASSUNUNGA ESANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO.
Pirassununga e Santa Cruz da Conceição/SP
300. Sindicato dos Trabalhadores ru rais de Pontes e Lacerda. MT
301. SINDICATO DOSTRABALHADORES RURAIS DE RELVADO, RELVADO/RS
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302. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Virgem da Lapa-MG MG. Virgem da Lapa/MG
303. SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) RURAIS DE NAVEGANTES, se
304. Sinpaf Agrobiologia
305. Sinpaf Pará . PA
306. Sinpaf Solos
307 Sítio Cristo rei. lbiá /MG
308. Sítio Palmeiras, Recife/PE
309. Sítios Ritmosnda Terra. Angelina/SC
310. Slow Food Brasil

311. Sociedade Amigos do Arraial d'Ajuda . Porto seguro /BA
312. Sociedade Sinhá Laurinha. Vi la Velha, ES
313. SOS Abel has sem Ferrão
314. SPG Juturnaiba Organico. RJ

315. Starnutri, Passos, MG
316. Terra de Direitos, Curi tiba/PR

317 Todos Juntos Contra o Câ ncer
318. TOXISPHERA Associação de Saúde Ambiental

319. UJS Recife. Recife/PE
320. União de Hortas Comunitárias de São Paulo. São Paulo/SP

321. Un.1ão Pedritense de Proteção ao Ambiente Natural-UPPAN, Dom Pedrito/RS
322. UNISO L Brasil - Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil

323. Vale radical. SP
324. Vemkaá - saúde que alimenta. São Paulo/SP

325. Via Campesina Brasil
326. VilaVerde Turmalina

327 Virgínia Barbosa. Salvador/BA
328. Viva o Parque Pituacu, BA

329. WWF-Brasil
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Manifestação da SBPC sobre o Projeto de Lei Nº 6.299/2002

Está neste momento sendo discutida, em uma Comissão Especial da Câmara dos
Deput ados, a aprova ção do Projeto de Lei Nº 6.299/2002, relacionado aos agrotóxicos.
O projeto "altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rot ulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização,
a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e em balagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscal ização de agrotóxicos, seus componentes e
afins, e dá outras providências".
O projeto de lei traz uma proposta de alteração da Lei nº 7.802/89, restringindo
a atu ação dos órgãos de saúde e ambiente em todo o processo de liberação e controle
dos agrotóxicos, concentrando as competências no setor da agricultura, com destaque
para os seguintes pontos: a eliminação dos at uais critérios de proibição de registro de
agrotóxicos descritos no § 6º do Artigo 3º da referida Lei, principalmente
carcinogenicidade, mutagenicidade, teratogen icidade, distúrbios hormonais e danos ao
sistema reprodutivo; a poss ibilidade de comercialização de produtos que aind a não
tenham sido autorizados pelos órgãos de governo, mediante a criação do registro
temporário e da autorização temporária. O termo agrotóxico ou pesticida é reconhecido
mundialmente, porém a nova legislação proposta sugere a troca do termo agrotóxico
para defensivo fitossanitário e produtos de controle ambiental, sem uma justificativa
científica plau sível para tal.
O uso excessivo de agrotóxicos ameaça seriamente os ecossistemas além de
representar um prob lema grave para a saúde. A presença desses compostos nos
ecossistemas terrestres e aquáticos repr esenta um risco para os organ is mos, com vários
efeitos negativos já reportados e resultantes desta exposição. A saúde humana é a mais
afetada pelos efeitos adversos do uso de agrotóxicos . Muitas dessas substânci as têm o
potencial de se acumu lar na corrente sangu ínea, no leite materno e, principalmente,
nos ~li:rNentos consumidos pela população. Um relatório do Ministério da Saúde, de
2018, registrou 84.206 notificações de intoxicação por agrotóxico entre 2007 e 2015. A
Anvisa apontou, em 2013, que 64% dos alimentos no Brasil estavam contaminados por
agrotóxicos. Registre-se que, em apenas doze anos, entre 2000 e 2012, houve um
aumento de 288% no uso de agrotóxicos no Brasil.
A literatura científica naciona l e internacional aponta que, dentre os efeitos
sobre a saúde humana associados à exposição aos agrotóxicos, os mais preocupantes
são as intoxicações crônicas, ca racterizadas por inf ertilidade, impotência, abortos,
malformações, neurotoxicidade, manifestada através de distúrbios cognitivos e
comportamentais, e quadros de neuropatia e desregulação hormonal. Além disso, há
imunotóxicos, caracterizados por
estudos que evidenciaram
os efeit os
imunoestimulação ou imunossupressão, sendo este último fa t or favorável à diminuição
na resistência a patógenos ou mesmo diminuição da imunovigilância, com
comprometimento do combate às células neoplásicas levando a uma maior incidência
de câncer.
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A questão dos agrotóxicos, apesar de polêmica por envolver interesses de setores
da economia como a indústria química e do agronegócio, é um exemp lo importante da
necessidade de serem utilizadas evidências científicas para dar suporte à elaboração de
legislações e políticas públicas. Um caso clássico mundial, e emblemático, foi o livro "A
Prim avera Silenciosa" da pesqu isadora e es crit ora norte america na Rachel Carson,
publicado em 1962. Carson denunciou vários efeitos negativos resultantes do uso do
DDT em plantações . As suas análises foram a base para a criação de um Con1itê de
Consultoria Científica do Presidente dos Estados Unidos sobre a temática dos
agrotóxicos, que acabou por reforçar suas conclusões, fornecendo elementos para a
criação futura de órgãos como a Agência de Proteção Ambiental Americana .
Em 2015, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva - Abrasco, uma das
associações científicas afiliadas à SBPC, elaborou um dossiê de alerta sobre os impactos
dos agrotóxicos na saúde (disponível no site : w ww.a bra sco.org.br/dossieagrotoxicos/)
no qual foram reunidas evidências científicas sobre o risco que toda a população
brasi lei ra está correndo frente a medidas que intensificam o uso e a exposição a
agrotóxicos no país. Além das consequências para o ambiente e para a saúde da
população, o uso exagerado de agrotóxicos afeta a economia brasileira com um custo
muito alto (mais de 12 bilhões de dólares por ano) uma vez que a produção de in sumos
agrícolas, incluindo agrotóxicos, é controlada por grandes multinacionais.

Diante do cenano do uso de agrotóxicos no Brasil e preocupada com a
desregulamentação do aparato regulatório de proteção à saúde e ao meio ambiente
relacionado aos agrotóxicos no Brasil, a SBPC se manifesta contra a aprovação
do Projeto de Lei Nº 6.299/2002 e demais projetos a pensados. Alertamos a sociedade
brasileira para os efeitos potencíalmente catastróficos da aprovação deste PL para a
saúde pública. A nossa entidade, que está à disposição para trazer as evidências
científicas que justificam sua posição, se soma às aná lises técnico-científicas de órgãos
que já se manifestaram pela rejeição do PL como a Fiocruz, o INCA, o Ministério Público
Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, o Conselho
Nacional de Saúde, o Conselho Nacional dos Dire itos Humanos, o Ministério da Saúde,
o Ministério do Meio Ambiente, a ANVISA e a ABA, que. produzi ram notas técnicas
alertando para os riscos contidos nesse Projeto de Lei. A SBPC conclarna as instituições
de pesquisa, os órgãos governamentais, o Congresso Nacional, as entidades
representativas dos diversos setores socia is e a sociedade brasi leira como um todo para
que seja realizado um debate mais amplo e aprofundado sobre as possíveis
consequências deste PL, e com o tempo adequado, para que não se aprove às pressas
uma legislaçã o sobre os agrotóxicos que pode trazer consequências ainda mais graves
para a saúde da popu lação e para o meio ambiente brasileiro.

lldeu de Castro Moreira
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
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,, .'~ SSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA • ABA
NOTA PÚBLICA SOBRE SUBSTITUTIVO PL DO VENENO

(Projeto de Lei 6299/2002)

A Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), composta por mais de
1.500 sócios e sócias, entre os quais cientistas de diferentes áreas do
conhecimento, tem construído mediante bases científicas e populares,
ações determinantes para o processo de transição agroecológica em todo
território brasileiro. Desde à sua criação em 2004, a ABA vem apoiando o
desenvolvimento de pesquisas aplicadas (e problematizadoras no campo
da agroecologia) para a superação do modelo produtivo hegemônico
guiado por interesses de grandes corporações internacionais do
agronegócio, que têm no controle sobre as sementes e no mercado de
agrotóxicos sua principal estrutura de poder.
A "cultura do agrotóxico", imposta desde a implantação do pacote
tecnológico da Revolução Verde nos anos 1960 e consolidada na
perspectiva do Agronegócio a partir da década de 1990, tem se mantido
com base no poder econômico das corporações e nas rel 9 ções sólidas
desta com a Bancada Ruralista no Congresso brasileiro, que tem garantido
os contornos políticos na legislação que regula os agrotóxicos no país. A
Lei de Agrotóxicos vigente (Lei 7.802, de 11 de julho de 1989), embora
apresente significativas fragilidades - que merecem ser debatidas e
redefinidas -, tem permitido o controle mínimo sobre o uso de agrotóxicos
no Brasil. Este fato, fez com que as empresas (ou os seus representantes)
que controlam o mercado de agrotóxicos e, por conseguinte, a Bancada
Ruralista propusessem a alteração e/ou revogação desta Lei.
A alteração/revogação da Lei 7 .802/1989 pelo substitutivo do PL do
Veneno (Projeto de Lei 6299, apresentado em 13 de março de 2002), que
objetiva essencialmente garantir maior ganho econômico para as
corporações do agronegócio, atenta contra a nature-;i:a, viola os direitos
dos povos originários e das populações e comunidades tradicionais, bem
como de toda a população (rural e urbana), potencializa os processos de
contaminação dos rios, lagos e mares, bem como intensifica a
pulverização aérea, comprometendo assim a produção e consumo de
alimentos saudáveis, impondo riscos inaceitáveis para a saúde e o bem
viver da ·~ociedade brasileira.
O PL do Veneno, se aprovado, impactará de forma desastrosa e
irresponsável à natureza (e por conseguinte os seres humanos). A
dizimação de insetos benéficos, aves e outros organismos ecologicamente
importantes, consequência direta do uso indiscriminado de agrotóxico, já
ABA- Associação Brasileira de Agroecologia. Rua das Palmeiras, 90 - Bairro Botafogo CEP: .22.270-070 Rio de
Janeiro/RJ. E-mail: secretaria@aba-agroecologia.org.br
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tem causado inúmeros impactos irreversíveis. A flexibilização da legislação
ampliará este fato, ao expandir a utilização de agrotóxicos. Um exemplo
desta assertiva, são as populações de abelhas (e outros polinizadores),
que vem sendo a cada ano aniquiladas - com algumas espécies já
extintas, dados comprovados cientificamente, comprometendo assim todo
o sistema agroalimentar.
O PL do Veneno, se aprovado, elevará a contaminação dos alimentos
com agrotóxicos. O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos
(PARA), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, analisou de 2013 a
2015, no Brasil, 12.051 amostras de 25 alimentos. Destas, 6.989 (57,8%)
apresentaram resíduo de agrotóxicos. (ANVISA, 2016). Com aprovação do
PL do Veneno, o Ministério da Agricultura, que tem revelado
despreocupações com o tema, será o único responsável pela divulgação
dos resultados do PARA, cerceando assim à sociedade o acesso à
informação sobre os alimentos contaminados.
O PL do Veneno, se aprovado, aumentará os casos de intoxicações
agudas e crônicas, e a morte de trabalhadores e trabalhadoras
por agrotóxicos no campo e na cidade. Entre 2007 e 2014 ocorreram
no Brasil 25 mil casos de intoxicação com agrotóxicos de uso agrícola,
causando no mesmo período 1.186 mortes (BOMBARDI, 2017). O PL do
Veneno, permitirá a mistura de diferentes tipos de agrotóxico antes da
aplicação, o que elevará o potencial de intoxicação, visto que os
agrotóxicos são avaliados individualmente e não misturados. Além disso o
PL do Veneno permitirá a produção e comercialização de agrotóxicos com
"risco aceitável". Somente seriam proibidos agrotóxicos com "riscos
inaceitáveis'' para revelar características carcinogênicas, distúrbios
hormonais, danos ao aparelho reprodutor, entre outros. Mas, a questão é
como será definido o que é risco aceitável? Quais os parâmetro.$? Quem
definará?
· :: :
O PL do Veneno, se aprovado, dificultará e, em alguns casos,
impossibilitará a produção orgânica e agroecológica, desde que os
venenos utilizados e suas formas de aplicação contaminam os territórios
de agricultores e agricultoras que optaram por produzir sem veneno. A
aprovação do substitutivo do PL do Veneno elevará a contaminação de
agroecossistemas agroecológicos, desde que o controle por receituário
será fragilizado; e o poder de legislar sobre os agrotóxicos nos estados e
municípios será eliminado.
Defendemos e apoiamos o fortalecimento da Agroecologia como
base produtiva livre de veneno. Não precisamos de agrotóxicos para
produzir alimentos saudáveis. Isso já está comprovado cientificamente e
popularmente em milhares de experiências no Brasil e no Mundo.

ABA-Associação Brasileira de Agroecologia. Rua das Palmeiras, 90 - Bairro Botafogo CEP: 22.270-070 Rio de
Janeiro/RJ . E-mail: secretaria@aba-agroecolog ia.org .br
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A Associação Brasilei ra de Agroecologia - ABA tem POSIÇÃO CONTRÁRIA
ao substi t utivo do PL 6.299/2002.
DEFENDEMOS a Política Nacional de Redução de Agrotóx icos - PNARA e o
fortalec iment o da Política Nacional de Agroecologia e Prod ução Orgânica PNAPO.

O PL do Veneno atenta contra o direito humano à agroecolog ia e à
produção ou acesso a aliment os livres de agrot óxicos.
O PL DO VENENO ATENTA CONTRA A VIDA!

Associação Brasileira de Agroecologia
14 de maio de 2018

J ....

...~·

ABA -Associação Brasileira de Ag roecologia. Rua das Palmeiras , 90 - Ba irro Bolafogo CEP : 22.270-070 Rio de
Janelro/RJ. E-mail: secretaria@aba-agroecolog ia.org.br
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Agrotóxicos e impacto na saúde: Moção de Repúdio PL
6299/2002

Por: Ana Marina Martins de Lima/ Ambientedomeio

Foto: Divulgação
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Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e integrantes do Programa de Análise de Resíduos
de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) repudiam a PL 6299/2002 que coloca em maior risco a saúde da
população:
"Nós servidores públicos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e integrantes do
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), nos âmbitos federal,
estadual e municipal, reunidos na cidade de São Paulo-SP, em 25 de abril de 2018, vimos a público
nos manifestar contrários ao Projeto de Lei (PL) nº 6.299/2002 de autoria do Senador Blairo Maggi
(PP/MT) que tem como objetivo alterar em profundidade a Lei nº 7.802/1989, considerada como uma
das normas mais avançadas na proteção da saúde e do meio ambiente. Tal desregulamentação irá
fragilizar todo o arcabouço legal protetivo em relação aos agrotóxicos, construído ao longo de quase
30 anos na esteira do processo de redemocratização do país, cujo eixo norteador é a Carta Magna de
1988.

Numa análise resumida das ameaças contidas no PL nº 6.299/2002 estão: i) mudança da denominação
de agrotóxicos para defensivo fitossanitário, gerando para a sociedade a falsa percepção de
inocuidade destes insumos agrícolas; ii) retirada da ANVISA e do IBAMA das avaliações dos riscos à
saúde e ao meio ambiente, respectivamente, na concessão de registro de agrotóxicos, deixando
apenas o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como órgão concedente; íii)
admissibilidade de concessão de registro de agrotóxicos com alto grau de toxicidade à saúde humana
que revelem características carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, impedidos pela legislação
ahial; iv) desregulamentação das regras que impõem limites à veiculação de propaganda de produtos
agrotóxicos; v) não obrigatoriedade de receituário agronômico para algumas classes de agrotóxicos;
vi) impedimento de estados e municípios editarem leis mais restritivas em relação aos agrotóxicos.
Assim, reiteramos o caráter inapropriado do PL nº 6.299/2002, considerando que o Brasil, desde o ano
de 2008, figura como um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, num cenário de baixa
efetividade da assistência técnica e extensão rural e das ações de fiscalização da utilização de
agrotóxicos, bem como das iniciativas de educação sanitária e ambiental, o que vem contribuindo
para o aumento das intoxicações exógenas relativas à exposição aos agrotóxicos (ABRASCO, 2015) e
dos impactos ao meio ambiente.
Cabe destacar, ainda, que o PL nº 6.299/2002 é claramente inconstitucional, na medida em que a Carta
Magna dispõe, em seu artigo 200, inciso VII, que compete ao Sistema Único de Saúde (SUS)
"participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos". Neste contexto, cumpre aos parlamentares a edição de
normas jurídicas capazes de garantir a proteção e a promoção da saúde e do meio
ambiente, além do apoio a iniciativas como o Programa Nacional de Redução de Uso de Agrotóxicos
(PRONARA), o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANA}~O), a Vigilância da
Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA), bem como, o Progta'ina de Análise de
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA).
O Instih1to Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), órgão do Ministério da Saúde,
ao analisar o cenário de exposição aos agrotóxicos no país e os estudos científicos desenvolvidos até o
momento, propõe, evocando o princípio da precaução, a superação do ahrnl modelo agrícola - que
toma como base a utilização de agrotóxicos - para um modelo que conserve os recursos nah1rais e a
biodiversidade, elementos essenciais à vida e à saúde da população.
Por fim, os servidores do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária reiteram sua posição contrária ao
PL 6299-2002, recomendando a sua retirada de pauta no Congresso Nacional.
SERVIDORES DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SNVS, QUE ASSINAM A
MOÇÃO DE REPÚDIO AO PL 6299/2002.
https://ambiented omeio.com/2018/05/01 /agrotoxicos-e-i mpacto-na-saude-mocao-de-repudio-p 1-6299-2002/
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01 Maria do Carmo dos Santos Barbosa - Assistente social - DIVISA/AC
02 Mareio Jander Ribeiro Damasceno -Nutricionista - DIVISA/AC
03 Pedro Pablo Rodrigues Campuzano- Eng. de pesca- DIVISA/AC
04 Ana Maria Farias de Mello-Advogada - VISA/AM
05 Augusto Kluczkovski Jr -Med. veterinário FVS/AM
06 Denise Rocha Fe"tteira Machado da Silva -Farmacêutica -GVS/SJC/SP
07 Maria Helena Castro Reis Passos - Eng. de alimentos GVS/SP
08 Maria Cristina Junqueira de Castro -Nutricionista - COVISA/SP
09 Alessandra Bezeria·de Brito -DENTISTA - VISA/SP
10 Radomir Tomich - Eng. Agrônomo - COVISA/SP
11 Elena Hitomi Ueno Ando - GVS/SJC/SP
12 Ana Cláudia Dalmora Bull-Téc. vigilância em saúde -VISA/SP
13 Elisângela Mara da Silva Rodrigues - Téc. vigilância em saúde - VISA/SP
14 Haroldo de Barros Ferreira Pinto -Med. veterinário-SMS/SP
15 Rena ta Santos Brega - Eng. de alimentos - VISA/ES
16 Flavia Maria de Lima Barbosa - Nuh·ici.onista- VISA/ES
17 Ângela Ferreira Vieira -Farmacêutica - SES/VISA/MG
18 Evaristo Rabelo da Matta-Farrnacêutico - VISA/BH/MG
19 Cirlene Rodrigues Ribas - Méd. veterinária - VISA/BH/MG
20 Sebastião Arruda Jr - Med. veterinário - APEVISA/PE
21 Eneida Lacerda - Nutricionista - APEVISA/PE
22 Ruy Muricy de Abreu - Eng. Agrônomo - DIVISA/BA
23 Maria do Carmo Oliveira - Dentista - DIVISA/BA
24 Raoni Rodrigues - Advogado - DIVISA/BA
25 Adelmar carneiro Vilela - Dentista - DIVISA/BA
26 Maria Célia Barbosa de Farias - Nuh·icionista - SUVISA/RN
27 Polyana de Oliveira Cacho -Nutricionista - SUVISA/RN
- --...,,i

28 Kacia Régia Rodrigues Vieira - Bíóloga VISA/RN
29 Kadidja Kelly Ferreira da Silva - Nuh·icionista - VISA/RN
https://ambientedomeio.com/201 B/05/01/agrotoxicos-e-impacto-na-saude-mocao-de-repudio-pl-6299-2002/
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30 Maria José Azevedo da Silva - Pedagoga - VISA/RN
31 Maria José Silva de Souza -Téc. segurança do trabalho - VISA/RN
32 Iolanda Soares da Cunha-Méd. Veterinária- DIVISA/PI
33 Idiacira Pinheiro Sampaio da Cruz -Téc. em saneamento - DIVISA/PI
34 Suzana Andreatta Nietiedt- Bióloga - SES/CEVS/RS
35 Francine B. Cardoso - Méd. veterinária - SES/CEVS/RS
36 Anelise Hahn Bueno de oliveira - Nutricionista- SES/CEVS/RS
37 Cristiane Oliveira dos Santos - Nutricionista SES/CEVS/RS
38 Ayres Chaves Lopes Neto -Méd. veterinário - SES/CEVS/RS

,, .

39 Fernanda Araújo Britto Velho - Méd. veterinária - SES/CEVS/RS
40 Jussara Elaine Sábado Figueiredo- Nutricionista - SES/CEVS/RS
41 Denis Fonseca Cordeiro - BJ~logo - SUVISA/MA
42 Stefanne Rodrigues Jorge - Nutricionista - VISA/MA
43 Crislane Maria da Silva Bastos - Eng. de Alimentos -SES/DIVISA/TO
44 Joselita Monteiro de Moura Macedo - Biologa - VISA/TO
45 Luciana Mascarenhas Barros- VISA/TO
46 André Godoy Ramos - Nutricionista - DIVISA/DF
47 Dillian Adelaine Cesar da Silva - Nutricionista - SES/DIVISA/DF
48 Maria da Conceição Sales - Méd. Veterinária - VISA/RR
49 José Gilvani Cavalcante -Méd. veterinário - VISA/RR
50 Emanuelle Gemin Pouzato - Méd . veterinária - DIVISA/PR
51 Eliana Scucato- Eng. Agrônoma- DIVISA/PR
52 Alexandra Castelo Branco B. de Menezes - Nutricionista - NUVIS/CE
53 Mareio Fernando Ducat Moura - Eng. de alimentos - AGEVISA/PB
54 Tereza Coelho dos Santos - Eng. Agrônoma - DVS/PA
55 Rosana Paula Dantas Melo Barreto - Méd. veterinária - VISA/SE
56 Janine Márcia Santos- Nutricionista - VISA/AL
57 Márcia Maria Outra Leão Garcia - Nutricionista - VISA/MT
58 Maria Helena Garcia das Chagas - AGEVISA/RO
https://ambientedomeio .com/2018/05/01 /agrotoxicos-e-impacto-na-saude-mocao-de-repudio-pl-6299-2002/
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59 Lucia Maria Marciano Freiras - Nutricionista - AGEVISA/RO
60 Luciene Tomazine do Prado Paladino- SUVISA/RJ
61 Letícia C. Teixeira - Méd. Veterinária - VISA/SC
62 Michele Vieira Ebone - Analista téc. gestão Ambiental - VISA/SC
63 Bruna Matsuda - Méd. veterinária - COVISA/SP
64 Cláudia Wiezel de Campos Bicudo - Nutricionista - COVISA/SP
65 Marcus Venicius Pires - Especialista em regulação e VISA - ANVISA
66 Peter Rembischevski - Especialista em Regulação e VISA - ANVISA
67 Alana Flemming - Vigilânciam Ambiental/PR
68 José Luiz Nishihara Pinto - Vigilância Ambiental/PR
69 Joana Dalva de Miranda-DIRETORIA DE VIG. EM ALIMENTOS MG.
70 Francisco Matos Melo - Técnico em Segurança do Trabalho - VISA-SE
71 Camila Passos Barboza Moura - Eng. Alimentos - VISA-SE
72 Rui Alberto Coelho Lins - Médico Veterinário APEVISA
73 Ina Maria Vieira de Aquino - APEVISA
Assine o documento em: Contra a liberação dos agrotóxicos P-elo Congresso Nacional
.(httP-s://www.change.org/p/congresso-nacional-contra-a-libera%C3%A7%C3%A3o-dosªgrot%C3 %B3xicos-P-elo-congresso-nacional).
Saiba mais sobre a questão:
Imr-acto da necessidade de aumento da r-rodução agrícola na saúde humana
.(httP-s://ambientedomeio.com/2016/05/12/imr-acto-da-necessidade-de-aumento-da-P-roducao-agricolana-saude-humana/)
' /J: \, - •
Documento de autoria do Ministério da saúde alertou ar-residência sobre os riscos da P-ulverização
aérea e foi ignorado (httP-s:Uambientedomeio.com/2016/09/25/documento-de-autoria-do-ministerioda-saude-alertou-a-r-residencia-sobre-os-riscos-da-P-ulverizacao-aerea-e-foi-ignorado/)
Veja:

htlps://ambientedomeio.com/2018/05/01/agrotoxicos-e-impacto-na-saude-mocao-de-repudio-pl-6299-2002/
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EM DEFESA DA VIDA: REPÚDIO AO PARECER
DO DEPUTADO LUIZ NISHIMOR I (PR-PR)

Inscrições - Có,1gresso 2017

A Associação dos Professores de Direito A mbien tal do Brasil é uma das entidades da

REGULAMENTO PARA ENVIO
DE TESES E PARA O PRÊMIO
VLADIMIR GARCIA MAGALHÃES

sociedade civil que subscrevam manifesto de re púd io ao parecer do deputado Lu iz

• Sugeslões para hospedagem em
São Paulo
• Nova diretoria da APROOAB Eleila em 27-11-2015

Nishimori (PR/PR) sobre o Projel o de Lei 6299/02, de autoria do Ministro da Ag ricu llura
Blairo Maggi, que tramita em comissão especial na Câmara dos Deputados (jesde julho
de 20 15.
'
A

decisão

íoi tomada

após consuila

a

todos

os associados.

Manifestaram-se

favoravelmente à subscrição se tenta e o ilo professores de Direito Ambiental de todo o
pais, todos associados reg ulares da APRODAB. Não houve nenhuma manifestação
con trária à adesão.

Arqu ivo do blog
"f 2018 (4)

-.. mai 2018 (3)
Justiça Ambiental e Combale
ao Racismo na área da ...
NOTA DE REPÚDIO AO PLS
447/201 2

O manifesto com a re lação de todas as entidades da sociedade ci vil subscritoras
encon tra-se na home-page CO MBAT E RACISMO AMB IENTAL,
Segue relação nominal dos associados q ue vo taram pela assinatura:
01 , Elida Lúcia Sà Séguin;
02 . Gu ilherme José Purvin de Figueiredo;
03. Virgínia Tatu Guimarães;
04 . Fernando Cavalcanti Wa lcacer;
05 . Sa ndra Verónica Cureau;

EM DEFESA DA V IDA:
REPÚD IO AO PARECER
DO DEPUTADO .. ,

06. An a Maria J ara Botton Faria;
07. João Alfredo Teles Melo;
08. João Paulo Rocha d e Miranda;

•

abr2016 (1)

09. Pery Saraiva Neto;
1 0. Fernando Revendo V ida l Akaoui;

•
•
•
•
•
•

2012 (3)

17. Flávia

•

2011 (16)

18. Pedro Avzaradel;

•
•

2017 (6)

11 . Valm ir Cesar Pozzelti;

2016 (14)

12 . Ana Maria de Oliveira Nusdeo;

2015 (8)

13 . France lise Panloja Diehl;

2014 (1)

14 . José Nuzzi Díehl;

2013 (13)

2010 (2)
2009 (1)

15. Alexandre Magrinelí dos Reis;
16. Petruska Canal Freitas;
Marchezlni;

19. R icardo Antônio

Lucas Camargo;

20 . P atrícia Nunes Lima Bia nchi;
21 . Marcelo A belha Rodrigues;
22. Fernanda Menna Pinto Peres;

Marc-adores

23. C ris l iane Jaccoud;
24 . Erika Bechara;

Água (1)
• Campanha da Fraternidade (1)
Carlos Frederico Marés de Souza
Filho (1)
Código Florestal (2)

25. Álvaro Luiz Valery M irra;
26. Nina Nicksue Mou ro Carneiro;
27. Geovana Ca rtaxo;
28. Jorge A lberto Masseran ;
29. Rafael Tocan tins Maltez;

, comunidades do entorno (1)

30. Paulo Veilen;

• Convenção da Diversidade
Biológica ( 1)

31 . Marialice Antão de Oliveira Dias;

• COP-10 (1)

33. Shei la Cavalcante Pitombeira;

Direilo de propriedade ( 1)

32. Norma Suei! Padilha;
34. Antonio A ugusto Souza ;

• Estudo de lmpaclo Ambien tal (1)

35. Lucia Reisewilz;

• Fernando Walcace, ( 1)

36, Julio Cesa r Sà da Roch a ;

Francelise Pantoja Diehl (1)
Glaucia Brenny ( 1)
Guilherme José Purvin de
Figueiredo (1)
hidrelétricas ( 1)
tngo Wolígang Sarlel (1)

37. Luciola de Aq uino Cabral;
38. lsabella Franco Guerra:
39. A lessandra Galli Aprá;
40. Márcia Brandão Carneiro Leão;
41. Luciana Marti ns:
42. Solange Teles da Silva;
43. Rogério Emílio de Andrade ;

Le Mond,~,.w , ,

44. Édis Milaré:

Licenciamento ·Ambiental (1)

45. lbra im Rocha :

Luciana Cordeiro de Souza (2)

46. Suyene Rocha;

http; //a prodab .b logspot.com ,br/20 18/05/em -defesa-d a-vi da-repu d io-ao -parecer-do.htm 1
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Lyssandro Norton Siqueira (1)
Marialice Dias ( 1)
Marise Cosia de Souza Ouarle ( 1)
, Parlicipação Publica ( 1)
Política Nacional de Resíduos
Sólidos (1)
Proibição de Retrocesso (1)
Revista de Direitos Difusos (1)
Rica rd o cesar Ferreira Duarte
Junior (1)

Suyene Monteiro da Rocha (1)
Tiago Fensterseiíer (1)
• Zona Costeira ( 1)

Seguidores

Seguidores (73) Próxima

Tolal de visualizações de página

58,271

47. Sidney Guerra;
48. Giovanna Paula Primor Ribas;
49. Fernando Alves de Azevedo Brito;
50. Themis Aline Calcavecchia;
51 . Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros;
52 . Dan Rodrigues Levy;
53. Luciane Moessa de Souza;
54. Rogério Rocco;
55. Da nielle de Andrade Moreira;
56. Marcelo Gomes Sodré;
57. Luciana Uchoa Ribeiro ;
58. José Rubens Morato Leite;
59. Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas;
60 . Paulo Affonso Leme Machado;
61 . Gilberto Passos de Freitas;
62. Al exandre Parigot ;
63. Marise Costa de Souza Duarte;
64. José Renato Nalini ;
65. Eldis Camargo;
66 . Edson Ricardo Saleme;
67. Magno Neves;
68. Andréia Mello;
69 . Oscar Alexandre Moreira;
70. Sílvia Cappelli;
71 . Rodrigo Jorge Moraes;
72. Francisco Ubiracy Craveiro Araujo;
73. Marisa Medeiros Santos;
7 4. Carina Montenegro;
75 . Ana Luiza Garcia Campos;
76. Carlos Frederico Marés de Souza Filho;
77. Vanesca B. Prestes;
78. Ricardo Stanziola Vieira;
79. Elisabeth de Almeida Meirelles.
De acordo com o manifesto subscrito pela APRODAB, são diversos os retrocessos
propostos em referido Projeto de Lei:
• Muda o nome "agrotó,<ico" para "defensivo (ilossanitário ", escondendo o verdadeiro
risco destes produtos;
.
• Autoriza o registro de agrotóxicos sabidamente cancerígenos e _que caw1am danos no
material genético, problemas reprodutivos e relacionados a /Jormônios e ma-formações
fetais;
' Cria o RET (Registro Especial Temporário) e a AT (Atllorização Tempo.-ária) para
qualquer produto que lenha sido aprovado em algum pais da OCDE. Dessa forma,
despreza tanto a a11/011omia e soberania do Brasil, como desqualifica a pesquisa e a
ciéncia brasileiras, desconsiderando nossa biodiversidade única no mundo, bem como
as características alimentares da população brasileira;
• Retira a competência dos estados e municípios em elaborar leis mais especificas e
restritivas, ferindo o pacto federativo eslabelecido;
• Define que o Ministério da Agricultura será o ÚNICO agente do Estado responsável
pelo registro, uma vez que a ANVISA (Ministério da Saúde) e o IBAMA (Ministério do
Meio Ambiente) perderiam o poder de velo sobre registro e assumiriam
responsabilidades auxiliares;
• Os órgãos de saúde não teriam mais autonomia para publicar os dados de análises de
agrotóKicos em alimentos, como vem fazendo nos últimos anos, destacando os
resultados preocupantes que vem sendo encontrados.
Diz ainda o Manifesto subscrito pela APRODAB :
'Nossa legislação aluai tem limites para garantir a reavaliação de agrotóxicos
cancerígenos. O gllfosato, por exemplo. está em processo de reavaliação há 10 anos,
mesmo após agências Internacionais de saúde como a IARC lerem reconhecido seu
caráter carcinogênico.
Dos 50 venenos que mais utilizamos, 22 Já são banidos na União Europeia. que também
restringe prálicas nocivas de aplicação corno a pulverização aérea de agrotóxicos, ainda
permilida no Brasil.
Com as leis atuais, somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, os venenos
não pagam diversos Impostos no pa ís e são responsáveis por graves índices de
adoecimento humano. Caso este PL seja aprovado , a situação do Brasil será
perversamente agravada.
Os depu tados que querem a aprovação do PL integram a Frente Parlamentar da
Agropecuá ria (Bancada Ruralista) e atuam para defender os interesses da indústria
agroquimica em detrimento do meio ambiente , da saúde. publica e do apoio aos
pequenos agricultores e à agroecologia.
Não podemos tolerar esse retrocesso"_
~

A votação do projeto de lei está prevista para o dia 08 de maio: mobilize-se nas redes
socia is, escreva para o seu parlamentar e defenda nosso direito de ter uma alimentação
saudável.

http://aprodab.blogspot.corn.br/2018/05/em-defesa-da-vida-repudio-ao-parecer-do.html
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VOTO EM SEPARADO
(Da Sr.ª JANDIRA FEGHALI)
I - RELATÓRIO
Esta Comissão Especial foi instituída por ato da Mesa em 24 de fevereiro de 2016 para apreciar o PL
6.299/2002 que “altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 que dispõe sobre a regulação, a
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos” e os apensados.
Um tema, como sabemos, de grande complexidade por envolver o direito fundamental à saúde e ao
meio ambiente e poderosos interesses econômicos. Lamentavelmente, a Comissão Especial não ouviu órgãos
públicos como o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis) e, tampouco, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), entidades fundamentais para
a compreensão do tema em debate. Tais órgãos contribuiriam largamente com o relato da área científica e
estudos que demonstram a necessidade de o Brasil ampliar o cuidado com o uso dos agrotóxicos, evitando-se
o retrocesso na legislação, que é reconhecidamente das mais avançadas do mundo.
Na leitura dos projetos de lei apensados o que se observa é o esforço parlamentar para aperfeiçoar a
legislação e a principal característica de parte deles é a sintonia com o direito à saúde, a sensibilidade dos
representantes do povo para assegurar o mandamento constitucional de que a saúde é direito de todos e dever
do Estado. Infelizmente, os projetos que buscavam aperfeiçoar de fato a legislação, sem desmerecer princípios
constitucionais, foram rejeitados pelo Senhor Relator.

II - VOTO
O PL 6.299/2002 e o substitutivo do relator buscam alterar a forma de avaliar e reavaliar os registros de
agrotóxicos em nosso país. De fato, flexibiliza o controle das substâncias reconhecidamente nocivas, de maneira
irresponsável e inadequada.
Trata-se de um projeto que ao tempo em que avança perigosamente contra o rigor da atual legislação
regulatória e defensiva, omite-se irresponsavelmente acerca da necessidade da tutela do meio ambiente e da
proteção à saúde humana.
Começa por adotar a expressão “defensivos fitossanitários” em substituição ao termo legal,
“agrotóxicos”, com o claro intuito de mascarar o uso perigoso de substâncias químicas que podem produzir
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efeitos devastadores sobre a saúde dos brasileiros e sobre o nosso meio ambiente. A título de exemplo, cabe
lembrar o alerta mundial do impacto desses produtos sobre as abelhas, o que mobiliza a ciência para reverter
as ameaças ampliando-se as proibições sobre o seu uso em todo o mundo.
Os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos ou plantas no ambiente rural
e urbano. Nota técnica do INCA (Instituto Nacional do Câncer), órgão do Ministério da Saúde, denuncia que
modelos de cultivos com uso intensivo de agrotóxico geram graves malefícios, como poluição ambiental e
intoxicação de trabalhadores e da população. Entre as mais conhecidas a irritação da pele e dos olhos, coceira,
cólicas, vômitos, diarreias, espasmos, dificuldades respiratórias, convulsões e morte. Outros efeitos podem
ocorrer muito tempo após a exposição e são também reveladores da toxicidade dos produtos, são eles, a
infertilidade, impotência, abortos, malformações, neurotoxicidade, desregulação hormonal, efeitos sobre o
sistema imunológico, câncer e morte. Diversos estudos científicos apontam uma relação direta entre a
expansão do câncer em diferentes áreas do Brasil e o uso sobrevalorizado do agrotóxico em nossa produção.
Nas últimas décadas, o consumo do Brasil saltou de US$ 2 bilhões para mais de US$ 7 bilhões entre 2001
e 2008. Em 2014, US$ 9,5 bilhões. Tal crescimento não corresponde à expansão da área cultivável.
Estima-se que o nosso País esteja em vias de se transformar no maior consumidor de agrotóxicos do
mundo. Ao lado do que é registrado pelos sistemas de fiscalização e controle, ainda ocorre a entrada ilegal dos
produtos, o que agrava ainda mais o quadro.
Independente da crise econômica, que produziu pequena retração nas vendas, pode-se ter como certo
a retomada do crescimento em razão de o uso intensivo de agrotóxicos estar diretamente relacionado à política
agrícola. Tal política fortalece um modelo de produção centrado na concentração da terra, no uso
indiscriminado de alta quantidade de produtos químicos para assegurar a produção em escala industrial, com
forte repercussão sobre o meio ambiente e a saúde da população.
O incremento do uso do agrotóxico é também associado ao uso massivo de sementes transgênicas nas
culturas da soja e do milho. Diferente do que se apregoava, os transgênicos exigem mais e mais agrotóxicos.
Outro fator importante para a avaliação sistemática do problema é que esse modelo potencializou a
internacionalização da agricultura brasileira. O mercado brasileiro de agrotóxicos é dominado por 6 (seis)
grandes empresas transnacionais como a Syngenta, Bayer, Dupont, DowAgroscience, Monsanto e Basf. Em
alguns estados da Federação, contam com isenção fiscal total, o que representa uma grave distorção.
A ofensiva ora realizada pela bancada de parlamentares ruralistas, em aliança com o capital dessas
grandes indústrias e a omissão cúmplice do Governo Temer, procura desmoralizar a ação regulatória do estado,
notadamente da Anvisa e do Ibama. Combina a ação estratégica de propaganda enganosa junto à opinião
pública com as iniciativas legislativas à base de desinformação e mistificação do que é a agricultura brasileira,
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do que representa em termos econômicos com privilégios de toda ordem, à custa de benefícios fiscais e
tributários inaceitáveis.
O objetivo central dessa ação é flexibilizar ao máximo a liberação de variedades de agrotóxicos e
centralizar as deliberações sobre o assunto no Ministério da Agricultura, a quem cabe cuidar da comercialização,
em detrimento dos órgãos de defesa da saúde pública e do meio ambiente. Chega-se ao absurdo de retirar da
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a responsabilidade de realizar a reavaliação toxicológica e
ambiental desses produtos.
Para os empresários rurais e as multinacionais produtoras de agrotóxicos, a demora na análise dos
produtos no Brasil é inaceitável. Alegam que países como o Canadá, a Austrália, Uruguai e Argentina são mais
ágeis no processo regulatório. Junto a outros especialistas, consideram necessário que o Brasil se alinhe ao
conceito de “análise de risco”, conceito preconizado pelo Acordo de Aplicação de Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias (Acordo SPS) que segundo se narra, baseia as decisões nas melhores evidências e em
informações científicas abertas ao contraditório. Diferentes setores admitem que o processo brasileiro pode
ser mais ágil, mas apontam a falta de investimentos em equipamentos, pesquisa e pessoal, não se justificando
o desmonte da legislação brasileira, reconhecidamente uma das mais eficientes do mundo. Buscar o
contraditório não pode ser transformar a Anvisa e o Ibama em órgãos meramente homologatórios, na
contramão da experiência internacional.
Cobra-se também uma definição para as chamadas “minors crops”, culturas de menor potencial
econômico (exemplificam o pimentão) para as quais não se costuma fazer registros de produto por conta do
custo regulatório envolvido. Sobre esse aspecto, os debates na comissão poderiam avançar numa definição
mais ágil se esse fosse mesmo o objetivo almejado.
Concordamos com a opinião do Ibama que denuncia que o substitutivo do relator peca pela excessiva
simplificação do modelo de registro dos agrotóxicos. Trata-se de um texto primário e desqualificado pela falta
evidente de fundamentação técnica, com desrespeito até mesmo a normas constitucionais. A sua adoção
representará a redução do controle desses produtos pelo poder público, especialmente por parte dos órgãos
federais responsáveis pelos setores da saúde e do meio ambiente.
O substitutivo do relator submete o Direito à Saúde, ao Meio Ambiente e à defesa do consumidor à
Ordem Econômica, notadamente à Política Agrícola. Com isso, viola abertamente o Art. 196 da Constituição
Federal que consagra a saúde direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos.
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Muda o nome “agrotóxicos” pelas expressões “defensivo fitossanitário” e “produtos de controle
ambiental”. Trata-se de expediente que visa ocultar as situações de risco e perigo que o uso de agrotóxicos
pode acarretar.
Proíbe que os Estados e o DF imponham restrição à distribuição, comercialização e uso de produtos
devidamente registrados ou autorizados, salvo quando as condições locais determinarem. Trata-se de previsão
inconstitucional em razão de eliminar a possibilidade de exercício da competência concorrentes dos Estados e
do DF para legislar sobre a matéria, bem como limitar o exercício da competência comum de proteção da saúde,
nos termos do artigo 23, II e VI da Constituição Federal.
Apenas seriam registrados os princípios ativos, reconhecendo-se a similaridade de produtos
equivalentes em termos físicos, químicos e toxicológicos. Tal decisão permitirá que culturas distintas, sem
avaliação científica adequada, passem a usar agrotóxicos similares.
O substitutivo flexibiliza o controle e o tratamento diferenciado por possibilitar registros e autorizações
temporárias, desde que registrados para culturas similares em, pelo menos 3 (três) dos 35 países membros da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O substitutivo não estabelece
parâmetros quanto ao risco de os países selecionados possuírem características diversas do clima, da
demografia e da epidemiologia do Brasil.
Possibilita o registro de substâncias cancerígenas com considerações acerca de níveis “aceitáveis”,
quando especialistas apontam que não existem níveis aceitáveis para tais substâncias. Para isso, elimina
critérios de proibição de agrotóxicos baseados no perigo. O substitutivo adota a definição de “risco aceitável”,
situação em que o uso permanece inseguro mesmo com a implementação de medidas de gestão de risco.
Reduz o papel da Anvisa e do Ibama com a criação de um Conselho Nacional (CTNFito) que vai centralizar
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a análise toxicológica e ecotoxicológica para a
aprovação de registro de produtos. Também caberá a esta Comissão o estabelecimento de diretrizes para
reduzir os impactos dos agrotóxicos sobre o ambiente e a saúde humana, dentre outras funções. Caso
aprovadas, tais mudanças limitarão esses órgãos a funções consultivas e homologatórias, numa inflexão legal
que suprimirá a atuação reguladora do Estado ao permitir que decisões técnicas sejam guiadas pelos interesses
do mercado.
A homologação é contrária a princípios importantes da Administração Pública como a indisponibilidade
do interesse público e a indelegabilidade do poder de polícia. Concordamos com o Ministério Público que
denuncia não poder o Estado renunciar a seus mecanismos de avaliação e controle prévio de substâncias
nocivas ao meio ambiente e à saúde, mediante sua substituição por mero ato homologatório de uma avaliação
conduzida por particular, distante do interesse público. (Inciso IV do Art. 6º e inciso VII do art. 7º).
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O substitutivo extingue, ainda, a legislação atual sobre o controle de propaganda de agrotóxicos e
permite a venda de alguns agrotóxicos sem receituário agronômico e de forma preventiva, o que significará o
aumento do uso indiscriminado. Também impõe prazos obrigatórios para o registro de produtos sem oferecer
as condições para o fortalecimento da Anvisa e do Ibama. Com prazos obrigatórios exíguos, sem a devida
avaliação, torna-se mais fácil a liberação de produtos de alto risco e o seu não cumprimento ameaçará o Poder
Público com ações de indenização de particulares, sob a alegação de prejuízos.
Até mesmo a competência exclusiva da União para legislar acerca da destruição de embalagens dos
referidos insumos agrícolas é extinta, o que demonstra o desmonte da legislação em plano avançado e
ameaçador.
Por todo o exposto, votamos pela REJEIÇÃO do PL 6.299/2002 e do Substitutivo apresentado pelo
relator, Deputado Luiz Nishimori.
16 de maio de 2018
JANDIRA FEGHALI
Deputada Federal PCdoB/RJ

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO EM SEPARADO
(Da Senhora Deputada JANDIRA FEGHALI)
Em notícia veiculada pela grande mídia a partir de declarações do relator, Deputado Luiz Nishimori e da
Deputada Teresa Cristina, presidenta dessa Comissão Especial, soubemos que seria oferecido novo relatório
com correções ao texto original. O fato poderia ser considerado positivo, caso fosse verdadeira a intenção de
abrir espaço ao diálogo, ao aperfeiçoamento do projeto, para atender ao que dispõem a Constituição Federal
no que se refere à obrigação do Estado na proteção à saúde do povo brasileiro.
Infelizmente, não foi o que ocorreu. E ao não permitir que tais modificações pudessem ser debatidas e
promovidas pelo parlamento brasileiro, o relator, a presidenta e a maioria que aqui vai se conformando,
produziram um gritante manifesto de desprezo pelos cientistas e pela sociedade civil.
Considero lamentável que o tenha se omitido diante das sérias e oportunas questões levantadas por
instituições como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ),
reconhecidamente um centro de excelência da inteligência brasileira na área da saúde, da pesquisa e da
tecnologia, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, da Agência Nacional de Saúde (ANVISA), reconhecida como
uma instituição de renome internacional pela seriedade e competência técnica que demonstra no trato da
regulação de agrotóxicos, do Departamento de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, do Ministério
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Público do Trabalho, da própria Embrapa e de centenas de outras organizações científicas e da sociedade civil
que denunciam o parecer do relator como um enorme retrocesso na legislação brasileira. Ao desprezar a
autoridade dessas instituições, a credibilidade de que gozam junto à comunidade científica internacional, e,
sobretudo, às exigências da Constituição brasileira em defesa da saúde pública, o texto apresentado representa
uma mácula e um enorme risco à saúde dos brasileiros e das brasileiras.
Abaixo, listo os principais pontos do parecer do relator que julgo bastante nocivos e indesejados, repudiados
por toda a comunidade científica brasileira e pela sociedade:
1. A substituição do termo “agrotóxico” por defensivos fitossanitários traduzia simbolicamente o jogo
narrativo que os setores ruralistas gostariam de impor à consciência nacional, mitigando o peso negativo
que a expressão carregava na visão deles. Agora optaram pelo termo “pesticida”, o que jamais impedirá
o uso consagrado de “agrotóxico”, justamente por ser mais adequado e realista, por se tratar mesmo
de produtos tóxicos prejudiciais à saúde.
2. O novo substitutivo não observou as recomendações das entidades científicas e manteve os prazos
sumários para o registro de venenos. No Art. 3º, somente para o chamado “produto novo” se exigirá 24
meses para a análise, enquanto para os demais, produto formulado, produto genérico, permanecem os
12 meses.
3. No art. 3º ficou mantido o nefasto Registro Temporário, RT. Isso significa que produtos não registrados
no prazo estabelecido, desde que presentes e autorizados em número reduzidíssimo de países da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) obteriam liberação para uso em
nosso País.
4. No § 14, do art. 3º, desconsideraram um mecanismo de proteção da saúde pública que é a exigência de
reanálise de riscos quando ocorrer recomendação de órgão internacional de saúde sobre a nocividade
de uma substância. Repete na redação do artigo a prevalência dos aspectos econômicos em detrimento
da exigência constitucional da responsabilidade do Estado para a proteção da saúde da população.
5. O novo substitutivo mantém o Ministério da Agricultura, como registrante dos agrotóxicos (pesticidas)
e o Ibama como órgão registrante de produtos de controle ambiental. Caberá ao Ministério da
Agricultura, conceder os registros e autorizações desses produtos;
6. O Art. 5º, inciso VIII produz uma pequena e insuficiente inflexão. Já não limitado a um papel
homologatório, o texto admite a necessidade de o MAPA também analisar, quando couber, os pareceres
para registro. A expressão, quando couber, retira da lei a atribuição de proteger o consumidor e remete
para uma legislação infralegal a atribuição exata.
7. Também no que diz respeito à atribuição do órgão de saúde, no caso, a Anvisa , órgão constituinte da
estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), caberia a competência de “homologar a avaliação de risco
toxológico apresentada pelo requerente dos produtos fitossanitários e produtos de controle ambiental,
produtos técnicos e afins, podendo solicitar complementação de informações”. O relator acrescentou a
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expressão “quando couber”, para a análise e avaliação. Retirar da lei a exigência ameaça a competência
do órgão de saúde, que passaria a condicionar a sua ação à regulamentação do Governo de ocasião,
fragilizando-se o seu poder, conforme exige a Constituição Federal.
8. O Senhor Relator também não acatou as recomendações do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que,
em estudos, aponta uma relação direta entre o aumento da incidência de câncer e a disseminação de
agrotóxicos em algumas regiões do Brasil. Manteve inalterado o conceito de “risco inaceitável”, como
se substâncias teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas e que se revelem mais perigosas para o
homem do que os testes de laboratório com animais tenham podido demonstrar sejam de fácil
aceitação e efetividade. O relator atacaria apenas os produtos que representem o chamado “risco
inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente”. Não se conhece na literatura científica
um conceito de tal fragilidade quando se trata de evitar a proteção rigorosa à saúde da coletividade.
9. Outra inflexão para a qual não restava alternativa senão a urgente correção do erro, já que o substitutivo
original incorria em grave inconstitucionalidade, foi a de respeitar o mandamento constitucional e
garantir aos estados, municípios e ao distrito federal a prerrogativa de legislar supletivamente sobre o
uso e o armazenamento de agrotóxicos. Infelizmente, mais uma vez, limitando o alcance da sua atitude,
o relator condicionou tal atribuição a um embasamento cientificamente fundamentado, abrindo
possibilidades para grandes batalhas jurídicas contra os que lançarem mão de sua prerrogativa
constitucional.
10. Permanece no substitutivo o mesmo descompromisso com a saúde pública, com o SUS e com o
amadurecimento que a cidadania brasileira adquiriu acerca da proteção à saúde, da responsabilidade
do Estado para impedir a supremacia do poder econômico sobre os interesses da coletividade. O
relatório opta por desconsiderar o pensamento científico, a opinião da comunidade acadêmica que
possui estudos que apontam os graves problemas que os agrotóxicos produzem sobre a saúde e sobre
o meio ambiente.
Urge que esta Comissão Especial evite a destruição da avançada legislação brasileira. É preciso fazer a opção
responsável em voto contra o substitutivo e contra o projeto de lei 6299/02, pois ambos representam uma
grave ameaça ao povo brasileiro.
Sala da Comissão, em 19 de junho de 2018.
JANDIRA FEGHALI
Deputada Federal – PCdoB/RJ
VOTO EM SEPARADO
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(Dos Senhores Bohn Gass, João Daniel, Padre João, Nilto Tatto, Patrus Ananias e Paulo Teixeira)
Após as repercussões negativas do Parecer do Relator que desagradou até a indústria de venenos, o Deputado
Nishimori apresentou à Comissão Especial em referência, outro texto Substitutivo tentando mitigar algumas
das variadas e graves permissividades do texto original.
Na sequência, pontuamos as principais mudanças:
1. Para amenizar o impacto da proposta de substituição da nomenclatura ‘agrotóxicos’ por ‘produtos
fitossanitários’, o Relator passa a propor o termo ‘pesticida’ para os agrotóxicos. Puramente cosmética,
de todo o modo a mudança demonstra um recuo na tentativa de abrandar a presunção de inocuidade
para os agrotóxicos tentada no texto original;
2. No Art. 3º do Substitutivo, onde se destacam alguns dispositivos que impõem os retrocessos da
proposição, o Relator atendeu em parte as ponderações até do MAPA apontando a inviabilidade dos
prazos sumários fixados para o registro dos venenos. Porém, alterou os prazos apenas para o PRODUTO
NOVO (formulado e técnico), que passou de 12 meses para 24 meses. Além da óbvia insuficiência da
alteração, o novo Substitutivo manteve os prazos sumaríssimos para os demais produtos (Produto
formulado: 12 meses; Produto genérico: 12 meses; Produto formulado idêntico: 60 dias, etc).
Portanto, a segunda proposta do Relator manteve, por exemplo, a criação do Registro Temporário – RT, pelo
qual, produtos com os prazos de registros não atendidos pelo órgão registrante automaticamente passariam a
estar habilitados, no Brasil, caso estejam registrados para culturas similares ou para usos ambientais similares
em pelo menos três países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE.
Outra alteração no Art. 3º, ocorreu no §14. No texto anterior, consta que quando organizações internacionais
responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou
signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de pesticida, produto de
controle ambiental, produto técnico e afins, deverá a autoridade competente tomar providências de reanálise
dos riscos. O 2º Substitutivo acrescentou ao texto a expressão “considerando aspectos econômicos fitossanitários e a possibilidade de uso de produtos substitutos”. Ou seja, claramente impôs a análise econômica
como variável a ser considerada para uma tomada de decisão que deveria estar focada apenas para os
interesses da saúde e do meio ambiente. Pela legislação atual, nos casos em consideração, os produtos são
retirados do mercado.
No Art. 4º, do novo Substitutivo, o Relator reafirma o órgão federal responsável pelo setor da agricultura como
órgão registrante dos pesticidas, seus produtos técnicos e afins, assim como o órgão federal que atua na área
de meio ambiente como o órgão registrante de produtos de controle ambiental, seus produtos técnicos e afins.
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1. severo retrocesso para a saúde pública – de acordo com o §6º, do Art. 3º, da Lei atual é proibido o
registro de agrotóxicos para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus
componentes; que não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil; que revelem características
teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, e que se revelem mais perigosos para o homem do que
os testes de laboratório, com animais, tenham podido demonstrar. O Art. 4º, §3º, do Substitutivo, altera
esse texto, que constitui importante salvaguarda para a saúde e o meio ambiente, para fixar a proibição
do registro de produtos fitossanitários que apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para
o meio ambiente. Em outros termos, haveria caso de um produto sem antídoto ou comprovadamente
cancerígeno, mas que não seria proibido, exceto se apresentasse o abstrato risco inaceitável! O mais
inacreditável são os discursos conectando a proposição com o alimento seguro, com a saúde e o meio
ambiente;
2. O Substitutivo não recepcionou o § 5º do Art. 3º da atual Lei dos agrotóxicos pelo qual, o registro para
novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser
humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a daqueles já registrados. Ou
seja, abriu para produtos com ações tóxicas ainda maiores;
3. agricultura orgânica – a referência a produtos para agricultura orgânica ocorre somente no Art.3º do
substitutivo, quando da definição de prazos para registros, sem que se diga em nenhum outro ponto o
que são esses produtos.
A forma de registrar os agrotóxicos com uso aprovado para agricultura orgânica trouxe uma série de vantagens
que permitiram que houvesse um grande crescimento, da entrada no mercado, de produtos de baixo risco
toxicológico e ecotoxicológico registrados por essa via;
4. Fragilização dos estados e do DF – ainda que assegurada a possibilidade constitucional de legislar de
forma suplementar sobre o tema, os Estados e o Distrito Federal não poderão, de acordo com o
parágrafo único do Art. 9º, do Substitutivo, estabelecer restrição à distribuição, comercialização e uso
de produtos devidamente registrados ou autorizados, salvo quando as condições locais determinarem,
desde que comprovadas cientificamente. Trata-se de mais um exemplo do descasamento da proposição
com as legislações internacionais. Tomando-se o caso dos EUA, constatamos situação totalmente
distinta. Naquele país, desde 1975, os Estados estão autorizados a aprovar suas próprias
regulamentações sobre pesticidas, desde que sejam pelo menos tão rigorosas quanto as
regulamentações federais. [Seção 24 (c) do FIFRA - Federal Insecticide, Fungicide, and, Rodenticide Act];
De acordo com o Ministério Público Federal, essa previsão é inconstitucional, pois contraria o dispositivo
estabelecido no § 2º do art. 24 da CF. Aponte-se que o Substitutivo extinguiu a competência dos Municípios de
legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento local dos agrotóxicos, seus componentes e afins,
prevista na Lei n° 7.802/1989, com fundamentação no art. 30 da CF.
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5. restrições para o pedido de cancelamento de agrotóxicos - o Substitutivo também ignorou o disposto
na atual legislação (Art. 5º, da Lei nº 7.802, de 1989) que determina disporem de legitimidade para
requerer o cancelamento ou a impugnação, em nome próprio, do registro de agrotóxicos e afins,
arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e dos animais, as entidades de classe,
representativas de profissões ligadas ao setor; partidos políticos, com representação no Congresso
Nacional; e entidades legalmente constituídas para defesa dos interesses difusos relacionados à
proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos naturais;
6. superempoderamento do MAPA, e participações acessórias dos órgãos da saúde e do meio ambiente
no processo de registro e autorização dos agrotóxicos. Não tendo como escapar das analogias com os
EUA, já que adotado como suposta referência para a legislação proposta pelo Deputado Nishimori,
naquele país, a 1ª Lei de Controle de Inseticidas foi de 1910. Em 1947, essa Lei foi ampliada, passando a
ser denominada como FIFRA (antes identificada) que passou a regular o registro, a autorização, a
rotulagem, etc, dos agrotóxicos, a cargo do USDA - o Ministério da Agricultura dos EUA.
Nos anos seguintes, essa legislação foi alterada várias vezes, sempre para impor maiores restrições aos
pesticidas. Com as alterações de 1972 pelo Federal Environmental Pesticide Control Act (FEPCA) a EPA (Agência
de Proteção Ambiental) passou a assumir as responsabilidades pela regulação e pelo registro e autorização dos
pesticidas nos EUA. A substituição do USDA pela EPA ocorreu com base na avaliação de que o Departamento
de Agricultura tendia a favorecer os interesses dos agricultores e das empresas de venenos em detrimento da
saúde pública e do meio ambiente. Exatamente como ocorre no Brasil. Porém, já beirando a segunda década
do século XXI, o ilustre Relator, obviamente com o apoio dos empresários do setor, pretende sacramentar o
caminho inverso. O Art. 4º do Substitutivo delega exclusivamente ao MAPA a responsabilidade pela concessão
do registro e autorização dos ‘produtos fitossanitários’ (Art. 5º, IV). Contudo, sempre em desacordo com o
texto, os discursos afirmam que o Substitutivo está propondo a integração das avaliações do MAPA, ANVISA e
IBAMA.
Na realidade, o Substitutivo exclui os órgãos de saúde da realização das análises de risco à saúde dos produtos
agrotóxicos (Art. 5º, inciso VIII), cabendo ao órgão da saúde, nos termos do Art. 6º, IV, apenas homologar a
avaliação de risco toxicológico apresentada pelo requerente dos produtos fitossanitários e produtos de controle
ambiental, produtos técnicos e afins.
Retira a autonomia dos órgãos de saúde de divulgar os resultados do monitoramento de resíduos de agrotóxicos
em produtos de origem vegetal realizados pelos próprios órgãos de saúde (Art. 5º, inciso IX).
Quanto às responsabilidades do órgão ambiental, na atualidade, nos termos do Decreto 4.074/2002, compete
a esses órgãos: a) avaliar os agrotóxicos e afins destinados ao uso em ambientes hídricos, na proteção de
florestas nativas e de outros ecossistemas, quanto à eficiência do produto; b) conceder o registro, inclusive o
RET, de agrotóxicos, produtos técnicos e pré-misturas e afins destinados ao uso em ambientes hídricos, na
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proteção de florestas nativas e de outros ecossistemas, atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Saúde; e e) realizar a avaliação ambiental, dos agrotóxicos, seus
componentes e afins, estabelecendo suas classificações quanto ao potencial de periculosidade ambiental.
Com o Substitutivo, além da concessão do registro e autorização de produtos de controle ambiental,
especificamente para os produtos fitossanitários, o Relator propõe atribuições exclusivamente auxiliares, como:
a) apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes e de enfermidades
verificadas nas atividades com produto fitossanitário e afins; e b) homologar a análise de risco ambiental
apresentada pelo requerente dos produtos fitossanitários, dos produtos de controle ambiental e afins;
7. Produção para uso próprio – Outro grande problema no texto proposto pelo substitutivo está relacionado
à produção de ‘produtos fitossanitários’ para uso próprio. Conforme descrito no Art.2º inciso XXIX, toda a
produção própria de caldas e outros produtos de uso tradicional como extratos e soluções de plantas, óleos,
leite e várias outras substâncias de baixo risco passarão a ser passíveis de pena, inclusive de prisão,
conforme estabelece o Art. 56. O uso milenar de receitas como a calda bordalesa, extrato de nem, de
pimenta e outros passam a ser proibidos, obrigando os produtores a só utilizá-los se alguma empresa
resolver produzi-los comercialmente. Fere frontalmente um dos princípios básicos da produção orgânica,
estabelecidos pela Lei nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003, que é a de que os sistemas orgânicos de
produção devem trabalhar para reduzir a dependência de insumos externos.
8. ausência de previsão de reavaliação dos agrotóxicos – enquanto no mundo todo existe previsão de
reavaliação dos agrotóxicos, pelo perigo, e não apenas pelos riscos que representam, o Substitutivo,
além de ter rejeitado as proposições sobre o assunto, é totalmente omisso sobre esse procedimento
absolutamente essencial para os interesses da defesa da saúde humana e do meio ambiente. A
legislação atual prevê a reavaliação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins quando
surgirem indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados ou quando
o País for alertado nesse sentido, por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação
ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos.
Ante o exposto, e considerando os maiores interesses da sociedade brasileira, notadamente nos aspectos da
defesa da saúde pública e do meio ambiente, seria um retrocesso inaceitável a aprovação do Substitutivo em
consideração. Enquanto os países civilizados impõem regras e controles cada vez mais restritivos para a
produção, o uso, e o comércio dos produtos agrotóxicos, o Substitutivo, propalado por discursos recheados de
sofismas modernizantes e de proteção da segurança dos alimentos e do meio ambiente, na verdade pretende
nivelar o marco regulatório do Brasil sobre a matéria, às que vigoravam nos EUA e Europa em meados do século
passado.
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Ficou famosa no Brasil reportagem feita pelo jornal francês “Le Monde” sobre o uso indiscriminado dos venenos
agrícolas no Brasil. Em tom irônico a matéria concluiu que o veneno é o tempero preferido dos brasileiros. Com
a aprovação do Substitutivo, os agrotóxicos deixariam de ser o tempero e assumiriam a própria condição de
prato principal da nossa população.
Conclamamos as senhoras e os senhores parlamentares que integram esta Comissão que votem em defesa da
saúde dos seus filhos e das suas famílias, votando contrariamente ao Substitutivo proposto pelo deputado Luiz
Nishimori.
CONTINUAÇÃO DO VOTO EM SEPARADO
Após as repercussões negativas do Parecer do Relator, cujo Substitutivo, pelos excessos, desagradou até a
indústria de venenos, o Deputado Nishimori apresentou à Comissão Especial em referência, um segundo
Substitutivo. Horas após, apresentou uma terceira versão na qual, entre outras alterações, suprimiu o inciso II,
do Art. 7º do texto anterior, que determinava ao órgão do meio ambiente, “elaborar, manter e dar publicidade
às monografias referentes aos ingredientes ativos”.
Com o novo texto, o Relator tenta enfrentar as resistências ao seu Parecer oferecendo uma versão que
supostamente mitigaria algumas das variadas e graves permissividades na regulação dos produtos agrotóxicos
no Brasil, consagradas no texto original.
Contudo, com pouca exceções, as mudanças incluídas neste novo texto, são essencialmente cosméticas e,
portanto, mantendo inalterado o perfil do conteúdo do primeiro Substitutivo.
Para a comprovação dessa avaliação, apresentamos, na sequência, uma abordagem pontual sobre as principais
mudanças propostas pelo Relator:
3. Para amenizar o impacto da proposta pela substituição da nomenclatura ‘agrotóxicos’ por ‘produtos
fitossanitários’, no novo texto o Relator passa a propor o termo ‘pesticidas’ para os agrotóxicos.
Puramente cosmética, de todo o modo a mudança demonstra um recuo na tentativa de abrandar a
presunção de inocuidade para os agrotóxicos;
4. No Art. 3º, o Relator atendeu, em parte, as ponderações até do MAPA quanto à inviabilidade dos prazos
sumários fixados para o registro dos venenos. Porém, alterou os prazos apenas para o PRODUTO NOVO
(formulado e técnico), que passou de 12 meses para 24 meses. Além da óbvia insuficiência da alteração,
o novo Substitutivo manteve os prazos sumaríssimos para os demais produtos (Produto formulado: 12
meses; Produto genérico: 12 meses; Produto formulado idêntico: 60 dias, etc). Vale enfatizar a
informação constante no 1º Voto em Separado segundo a qual o registro de produtos agrotóxicos nos
EUA leva de 6 a 9 anos;
5. Esse Art. 3º, manteve, por exemplo, a criação do Registro Temporário – RT, pelo qual, produtos com os
prazos de registros não atendidos pelo órgão registrante automaticamente passariam a estar
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habilitados, no Brasil, caso estejam registrados para culturas similares ou para usos ambientais similares
em pelo menos três países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico –
OCDE.
6. Outra alteração no Art. 3º, ocorreu no §14. No texto anterior, consta que quando organizações
internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro
integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de
pesticida, produto de controle ambiental, produto técnico e afins, deverá a autoridade competente
tomar providências de reanálise dos riscos. O 2º Substitutivo acrescentou ao final do texto:
“considerando aspectos econômicos - fitossanitários e a possibilidade de uso de produtos substitutos”.
Ou seja, claramente impôs a análise econômica como variável a ser considerada para uma tomada de
decisão que deveria estar focada apenas para os interesses da saúde e do meio ambiente. Pela legislação
atual, nos casos em consideração, os produtos são retirados do mercado.
7. No Art. 4º, do novo Substitutivo, o Relator reafirma o órgão federal responsável pelo setor da agricultura
como órgão registrante dos pesticidas, assim como o órgão federal que atua na área de meio ambiente
como o órgão registrante de produtos de controle ambiental;
8. No Art. 5º, IV, o Relator insiste que compete ao órgão federal responsável pelo setor da agricultura,
conceder os registros e autorizações desses produtos;
9. O 2º Substitutivo altera a redação do Art. 5º, inciso VIII. No texto original, constava que o MAPA apenas
homologaria os pareceres técnicos apresentados nos pleitos de registro de produtos agrotóxicos. A nova
redação numa aparente demonstração de maior rigor, fixa que compete ao MAPA, analisar e, quando
couber, homologar esses Pareceres. Ou seja, a condicionalidade ‘quando couber’ dependerá do próprio
MAPA, não sendo compartilhada pelos órgãos da saúde e do meio ambiente;
10. Uma alteração positiva incluída pelo Relator, ocorreu no Art. 6º, inciso IV. No 1º Substitutivo constava
que ao órgão da saúde competiria “homologar a avaliação de risco toxicológico apresentada pelo
requerente dos produtos fitossanitários e produtos de controle ambiental, produtos técnicos e afins,
podendo solicitar complementação de informações”. O 2º Substitutivo impõe a análise e, quando
couber, a homologação dessa avaliação de risco toxicológico. Vale informar que mesmo o sindicato das
indústrias do setor fizeram essa exigência, pois, para a indústria, é importante contar com o aval do
órgão da saúde na avaliação toxicológica dos venenos. Contudo, a efetividade desse “avanço” irá
depender da Regulamentação da Lei, que poderá flexibilizar a interpretação do “quando couber”. Sobre
essa possibilidade, vale mencionar que o § 22 do Art. 3º, determina que “Na regulamentação desta Lei,
o poder público deverá buscar a simplificação e desburocratização de procedimentos, redução de custos
e do tempo necessário para a conclusão das análises dos processos de registro”;

268 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

11. Da mesma forma, no Art. 7, III, o Relator recuou na exclusão do Meio Ambiente na análise de risco
ambiental dos pesticidas, o que também constituiu demanda da indústria;
12. Entre os vários retrocessos, o Relator manteve a flexibilização da proibição atualmente vigente no Brasil,
para o registro de agrotóxicos para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus
componentes; que não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil; que revelem características
teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, e que se revelem mais perigosos para o homem do que
os testes de laboratório, com animais, tenham podido demonstrar. Nos termos do texto do Relator, esta
proibição apenas se daria para produtos que apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou
para o meio ambiente (Art. 4º, §3º, do Substitutivo). Com esta formulação, haveria caso de um produto
sem antídoto ou comprovadamente cancerígeno, mas que não seria proibido, exceto se apresentasse o
abstrato risco inaceitável;
13. O Art. 9º, do novo Substitutivo fundiu os textos do caput e do parágrafo único do Substitutivo anterior.
Dessa fusão resultou o acréscimo da competência dos estados e do DF para a fiscalização do consumo e
do comércio dos pesticidas. No texto original previa-se a fiscalização apenas do uso, do armazenamento
e do transporte interno. Contudo, para o exercício das prerrogativas dos estados e do DF na legislação
suplementar sobre a matéria, bem assim, nas próprias atividades de fiscalização permaneceu a
condicionalidade “desde que cientificamente fundamentado”. Por conta dessa condicionalidade, tanto
os estados como os municípios, não poderão, por exemplo, implementar decisão políticas e técnicas
para o impedimento do uso de agrotóxicos em determinada parte dos respectivos territórios em razão
da definição de uma área de captação de água. Somente poderiam impor tal restrição, desde que
lastreados em estudos científicos;
14. Com essa ressalva, o 2º Substitutivo, incluiu dispositivo garantindo aos municípios, a prerrogativa de,
nos termos do art. 30, II, da Constituição Federal, legislar supletivamente sobre o uso e o
armazenamento dos pesticidas e de controle ambiental; Mas, desde que cientificamente
fundamentados.
Ante o exposto, e com base nos severos retrocessos da legislação proposta, conforme apontado no texto
original deste Voto em Separado, reafirmamos nosso posicionamento contrário ao Substitutivo do Deputado
Nishimori ao Projeto de Lei nº 6299, de 2002, do Senado Federal. Ao mesmo tempo, conclamamos as senhoras
e os senhores parlamentares que integram esta Comissão que votem em defesa da saúde dos seus filhos e das
suas famílias, votando contrariamente à citada propositura.
Sala da Comissão, em 19 de junho de 2018.
Deputados
Bohn Gass

João Daniel

Padre João
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Paulo Teixeira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Senhora Presidente,
Nos termos do Art. 182, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
reitero, na condição de suplente, meu voto contrário ao Parecer do Relator ao PL n° 6.299 de 2002, que “regula
defensivos fitossanitários”, pelas razões expostas na minha manifestação oral quando da orientação do voto
NÃO do PSOL.
Sala da Comissão, 25 de junho de 2018.
Deputado CHICO ALENCAR
Líder do PSOL
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PROJETO DE LEI N.º 5.338-B, DE 2009
(Do Senado Federal)
PLS Nº 421/2007
OFÍCIO Nº 834/2009
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para conceder isenção progressiva do imposto de renda da
pessoa física incidente sobre os rendimentos de aposentadoria e pensão, para os maiores de 66 (sessenta e
seis) anos; tendo parecer: da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação deste, e pela rejeição
dos de nºs 3382/08, 5018/09, 1538/11, 2890/08, 5373/09, 5761/09, 6447/09, 334/11, e 2047/11, apensados
(relator: DEP. JOÃO CAMPOS); e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, pela aprovação deste, e
pela rejeição dos de nºs 3382/08, 5018/09, 1538/11, 2890/08, 5373/09, 5761/09, 6447/09, 334/11, e
2047/11, apensados (relator: DEP. FÁBIO TRAD).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APENSE A ESTE :PL-2890/2008.
APRECIAÇÃO:
Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
I – RELATÓRIO
Vem para a análise desta Comissão o Projeto de Lei nº 5.338, de 2009, do Senado Federal,
que insere um art. 6º-A à Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para conceder isenção progressiva do
imposto de renda da pessoa física incidente sobre os rendimentos de aposentadoria e pensão, de
transferência para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa de direito público interno ou por entidade de
previdência privada. Esse benefício tem como limite mensal o valor de R$ 3.800,00 para o contribuinte que
atingir 70 anos de idade, iniciando-se em 20% desse valor a partir dos 66 anos de idade, com aumento anual
de 20 pontos percentuais (40% aos 67, 60% aos 68 e 80% aos 69 anos). Destaque-se que a proposição garante
que essa isenção se dá sem prejuízo da parcela isenta a que fazem jus os contribuintes que completarem 65
anos de idade sobre os mesmos rendimentos, prevista no inciso XV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988
(atualmente R$ 1.903,98).
O autor da proposição, o Senador Efraim Morais, justifica sua necessidade pelos altos custos
com a manutenção da saúde das pessoas de mais idade, que em regra se aposentam com benefícios bastante
reduzidos. Acrescenta, ainda, que a legislação do imposto de renda já reconhece esse problema ao conferir
uma pequena isenção a partir dos 65 anos, e isenção total para os acometidos com certas doenças, mas que
seu objetivo é de aperfeiçoar essa política oficial, proporcionando ao aposentado a desoneração de seus
proventos a partir dos 70 anos, com concessão progressiva a partir dos 66 anos.
Apensados a este projeto de lei, encontram-se as seguintes proposições:
 Projeto de Lei nº 2.890, de 2008, do Deputado Geraldo Pudim1: altera o limite de idade
para isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, referente à parcela dos
1

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=384664

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 29 271

rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, para 60 anos;
 Projeto de Lei nº 3.382, de 2008, do Deputado Cleber Verde2: concede isenção total do
imposto de renda da pessoa física aos rendimentos de aposentadoria e pensão, para
os maiores de 70 anos, iniciando-se com isenção de vinte por cento dos rendimentos
aos 60 anos;
 Projeto de Lei nº 5.018, de 2009, do Deputado Simão Sessim 3: concede isenção total do
imposto de renda da pessoa física aos rendimentos de aposentadoria e pensão, sem
limite de idade;
 Projeto de Lei nº 5.373, de 2009, do Deputado Jorge Boeira4: isenta do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas rendimentos de aplicação financeira até o limite de R$
150.000,00 percebidos por idosos;
 Projeto de Lei nº 5.761, de 2009, da Deputada Gorete Pereira5: isenta do imposto de
renda os mudos ou portadores de deficiência auditiva grave, os xipófagos, os
hemiplégicos, os paraplégicos e os tetraplégicos, os portadores das síndromes de
Down e de Rett e os aposentados e pensionistas que tenham idade acima de 65 anos;
 Projeto de Lei nº 6.447, de 2009, do Deputado Fábio Faria6: isenta do Imposto de
Renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos servidores públicos
aposentados compulsoriamente em virtude de atingirem a idade de 70 anos;
 Projeto de Lei nº 1.538, de 2011, do Deputado Vitor Paulo7: isenta do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, percebidos por pessoa física com idade igual ou superior
a 75 anos;
 Projeto de Lei nº 2.047, de 2011, do Deputado Laercio Oliveira8: pretende conceder aos
aposentados isenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária;
 Projeto de Lei nº 334, de 2011, do Deputado Edmar Arruda9: pretende alterar o limite
de idade para isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física das mulheres, referente à
parcela dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para
a reserva remunerada ou reforma, para 60 anos.
Submetido à apreciação conclusiva pelas Comissões, com regime de tramitação prioritária,
os projetos foram inicialmente encaminhados à Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), que, por
unanimidade, seguindo o Parecer do Deputado João Campos, aprovou o Projeto de Lei nº 5.338, de 2009, e
rejeitou os apensados.
Em seguida, as proposições seguiram para a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), mas,
antes de serem apreciadas, foram redistribuídas para esta Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
(CIDOSO) para análise de mérito, constando não terem sido apresentadas emendas no prazo regimental.
Posteriormente, seguirão à Comissão de Finanças e Tributação (CFT), para exame de
2

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=393820

3

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=429453

4

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=437500

5

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=444409

6

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=460549

7

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507242

8

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=515935

9

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=491672
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compatibilidade e adequação orçamentária e financeira e de mérito, e em seguida para a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), para pronunciamento quanto à constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR
O Projeto de Lei nº 5.338, de 2009, amplia a parcela isenta dos proventos de aposentadoria
e pensão, de transferência para a reserva remunerada ou de reforma dos contribuintes idosos.
Atualmente, os contribuintes maiores de 65 anos não pagam imposto de renda sobre o
montante de até R$ 1.903,98 mensais de quaisquer rendimentos, como todas as pessoas físicas, e ainda
possuem uma outra faixa de isenção do mesmo valor, para os proventos de aposentadoria e pensão, de
transferência para a reserva remunerada ou de reforma, nos termos do inciso XV do art. 6º da Lei nº 7.713, de
22 de dezembro de 1988. Isso faz com que, na prática, os idosos tenham um limite de isenção mensal de R$
3.807,96, equivalente ao dobro do aplicável aos demais contribuintes.
A proposição em análise concede novo valor de isenção para os contribuintes a partir dos 66
anos, benefício que aumenta progressivamente até atingir R$ 3.800,00 aos 70 anos de idade. Essa isenção
será concedida em conjunto com a já prevista no inciso XV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, o que fará com
que a pessoa física, a partir dos 70 anos, tenha uma isenção para rendimentos de aposentadoria, pensão,
reserva remunerado ou reforma de R$ 7.607,96.
Somos totalmente favoráveis ao mérito do projeto, por entendermos que os idosos
precisam de incentivos financeiros que os auxiliem em uma fase da vida em que, em regra, os gastos com
saúde aumentam muito. Tal medida vai ao encontro das determinações do art. 230 da Constituição Federal,
que elenca como dever da família, da sociedade e do Estado o amparo das pessoas idosas, defendendo sua
dignidade e bem-estar.
Quando às proposições apensadas, há que se reconhecer que elas concedem benefícios mais
generosos do que os da proposição principal. O Projeto de Lei nº 2.890, de 2008 reduz a idade de gozo da
isenção prevista no art. 6º, XV, da Lei nº 7.713, de 1988, de 65 para 60 anos, enquanto o Projeto de Lei nº 334,
2011, faz o mesmo apenas para as mulheres. O Projeto de Lei nº 3.382, de 2008, prevê escalonamento
bastante semelhante ao da proposição principal sem, contudo, estabelecer um limite máximo de dedução. O
Projeto de Lei nº 5.018, de 2009, trata da ampliação da isenção para todos os aposentados e pensionistas, não
apenas para os idosos. O Projeto de Lei nº 1.538, de 2011, concede isenção do IRPF incidente sobre salários da
ativa e proventos de aposentadoria a contribuinte maior de 75 anos de idade. O Projeto de Lei nº 5.373, de
2009, concede isenção de IRPF para rendimentos de aplicação financeira percebidos por pessoas idosas até o
limite de R$ 150.000,00. O Projeto de Lei nº 2.047, de 2011, concede isenção de IRPF e de contribuição
previdenciária incidentes sobre proventos de aposentadoria a maiores de 65 anos, sem qualquer limite. O
Projeto de Lei nº 5.761, de 2009, além de isentar o IRPF das aposentadorias e pensões dos maiores de 65
anos, também isenta do imposto os portadores das doenças que enumera. Finalmente, o Projeto de Lei nº
6.447, de 2009 concede isenção de IRPF aos proventos de aposentadoria de servidores públicos aposentados
compulsoriamente em razão da idade.
Apesar de reconhecermos a importância das medias propostas nesses projetos de lei,
pensamos que eles devem ser rejeitados por criarem benefícios que, apesar de justos, não podem ser
suportados por um Estado já tão carente de recursos. Com as devidas loas aos seus autores, encaminhamos o
voto para rejeitá-los.
Por todo o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.338, de 2009, e pela
rejeição dos Projetos de Lei nºs 2.890 e 3.382, de 2008; 5.018, 5.373, 5.761 e 6.447, de 2009; e 1.538, 2.047 e
334, de 2011.
Sala da Comissão, em 16 de maio de 2018.
Deputado FÁBIO TRAD
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Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, em reunião extraordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.338/2009, e rejeitou o PL 3382/2008, o PL
5018/2009, o PL 1538/2011, o PL 2890/2008, o PL 5373/2009, o PL 5761/2009, o PL 6447/2009, o PL
334/2011, e o PL 2047/2011, apensados, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Fábio Trad.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Júlia Marinho - Presidente, Gilberto Nascimento e Carmen Zanotto - Vice-Presidentes,
Dâmina Pereira, Geraldo Resende, Jean Wyllys, Norma Ayub, Carlos Henrique Gaguim, Fábio Trad, Flávia
Morais, Flavinho, Janete Capiberibe, Jô Moraes, João Paulo Papa e Luiz Couto.
Sala da Comissão, em 25 de junho de 2018.

Deputada JÚLIA MARINHO
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 5.422-A, DE 2013
(Do Senado Federal)
PLS N° 55/2012
OFÍCIO N° 968/2013 – SF
Acrescenta §§ 9º e 10 ao art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para determinar que, nas compras
de medicamentos e produtos para a saúde destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), os bens adquiridos
estejam identificados de forma a impedir desvios e comercialização indevida; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação deste, e pela rejeição dos de nº 4385/12 e 6410/13, apensados, e
da Emenda 1/12 apresentada na comissão (relatora: DEP. JANDIRA FEGHALI).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APENSE-SE A ESTE PL-4385/2012.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
EMENDA Nº 1/2012 AO PROJETO DE LEI No 4.385, DE 2012
Acrescente-se ao art. 1º do projeto o termo “Disque saúde – 136” imediatamente
após a expressão “Uso exclusivo no SUS, venda proibida”.
JUSTIFICAÇÃO
O PL em epígrafe tem o objetivo de “marcar” os medicamentos e insumos
farmacêuticos adquiridos para uso na rede de serviços integrantes do Sistema Único de Saúde. A ideia é
inserir nos rótulos a advertência de que aquele produto deve ser utilizado exclusivamente na rede pública.
Conforme expresso na justificação do projeto, a iniciativa seria uma forma de evitar o
desvio dos produtos, as fraudes e os prejuízos ao erário. A aposição da advertência citada facilitaria a
fiscalização pelos órgãos de controle e pela sociedade, ao dificultar a ocorrência dos desvios altamente lesivos
à saúde pública.
Porém, entendo que também seria extremamente útil se tal advertência fosse seguida
do telefone de contato da Ouvidoria Geral do SUS, popularmente conhecida como “Disque Saúde”. Isso
facilitaria o processo de denúncia do cidadão comum junto à autoridade federal da área da saúde. Os
procedimentos de fiscalização e auditorias poderiam ser otimizadas ao serem direcionadas, previamente, a
situações suspeitas.
Ante o exposto, solicito o apoio do Relator da matéria nesta douta CSSF e dos demais
parlamentares para o acolhimento da presente Emenda.
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de 2012.
Deputado RENAN FILHO

I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 5.422, de 2013, proveniente do Senado Federal e de iniciativa da nobre
senadora Vanessa Grazziotin, tem o objetivo de identificar os produtos e medicamentos adquiridos pelo
Sistema Único de Saúde – SUS, para uso nos serviços de saúde, de modo a impedir os desvios e a
comercialização indevida desses bens.
Apensados ao projeto do Senado estão outros dois Projetos de Lei, o de nº 4.385, de 2012, e
o de nº 6.410, de 2013. O primeiro sugere a obrigatoriedade de inscrição de tarja de advertência nos
medicamentos e insumos adquiridos e utilizados, de forma exclusiva, no SUS. Já o segundo PL propõe que
todo medicamento adquirido com recursos federais contenha em sua embalagem e rótulo uma inscrição
sobre a compra e distribuição com recursos públicos e a consequente proibição de sua comercialização.
Durante o prazo para emendamento ao PL 4.385/2012, o Deputado Renan Filho apresentou
a Emenda nº 1, de 2012, que sugere o acréscimo, às informações previstas no projeto original, do número
telefônico do Disque saúde – 136, após a expressão “Uso exclusivo no SUS, venda proibida”.
Em síntese, os autores das matérias de que tratam o presente Relatório justificam a
iniciativa com o argumento de que, a inserção das informações sugeridas, poderia evitar o desvio de produtos
e medicamentos adquiridos pelo SUS e sua posterior comercialização pela rede privada. A ideia é que tal
identificação facilite o controle e a fiscalização desses produtos pelas autoridades sanitárias e policiais e por
toda a sociedade.
A Câmara dos Deputados analisa a matéria como Casa revisora. Os projetos foram
distribuídos para a apreciação conclusiva das Comissões de Seguridade Social e Família; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
É o Relatório.
II - VOTO DA RELATORA
Chega à análise e apreciação por parte desta Comissão de seguridade Social e Família, os
Projetos de Lei que propõem a inserção de alertas nos rótulos e embalagens dos medicamentos adquiridos
pelo Poder Público para utilização pelos serviços de saúde vinculados ao SUS. O objetivo é deixar clara a
restrição de seu uso nesses serviços. A iniciativa dos autores é motivada especialmente pelos desvios de
medicamentos do SUS para posterior comercialização em farmácias particulares.
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A preocupação com desvios de bens públicos constitui uma constante no âmbito do
Legislativo, não só pela sua atribuição de controle e proteção do Erário, mas também por ser um importante
fórum para a discussão sobre os mecanismos úteis no combate aos danos causados ao patrimônio público. O
caso de desvios de medicamentos ganha um maior destaque diante da importância do direito à saúde e do
acesso aos medicamentos de forma universal, integral e gratuita.
Como já é de conhecimento público e notório, são inúmeras as ocorrências relacionadas a
desvios de medicamentos pertencentes ao SUS, bem como sua comercialização clandestina. A repressão
policial e a intervenção dos órgãos de controle têm se mostrado, historicamente, insuficiente para coibir os
delitos. As providências adotadas até o momento têm se revelado insuficientes para conter os prejuízos, algo
que contribui ainda mais para o desabastecimento das farmácias públicas e aprofunda a carência desses
produtos na atenção à saúde da população.
Assim, entendo que a participação popular no apoio a essa fiscalização passa a ser um
mecanismo muito interessante no combate aos desvios. Em muitas situações, o consumidor nem sequer
imagina que o produto que está adquirindo é proveniente de desvios de bens públicos, objetos de lesão ao
patrimônio do SUS.
Por isso, considero que um alerta impresso nos rótulos e embalagens dos medicamentos
adquiridos para uso nos serviços do SUS, direcionado a chamar a atenção do consumidor sobre o uso restrito
do respectivo produto, pode, de fato, contribuir para que os desvios sejam evitados, ou pelo menos
diminuídos com o acirramento da fiscalização e da punição dos responsáveis. A fácil identificação da origem
dos produtos pode facilitar a atuação da fiscalização, tanto das autoridades sanitárias, quanto das policiais, ao
permitir a contribuição dos próprios usuários de medicamentos, que podem denunciar os casos de desvio, uso
e comercialização ilícitos de bens provenientes do SUS.
Assim, as medidas propostas podem se tornar um excelente mecanismo para coibir os
desvios desses produtos das farmácias públicas, devendo ser considerada meritória para a saúde individual e
coletiva.
Entre as propostas apresentadas à apreciação desse colegiado, entendo que o Projeto de Lei
proveniente do Senado Federal, tendo em vista seu avançado estágio de tramitação, merece ser aprovado em
detrimento dos demais. Do ponto de vista da economia processual legislativa, esse posicionamento seria o
mais adequado, pois evitaria o retorno da matéria à casa iniciadora. Além disso, a redação dada à matéria
apenas estabelece que os alertas, a serem inseridos nas embalagens e rótulos, impeçam os desvios e
comercialização indevida, sem fixar qual seria a mensagem, algo que ficará no campo da discricionariedade da
regulamentação. Em consequência desse posicionamento, os demais projetos, bem como a Emenda nº
1/2012, devem ser rejeitados, apesar de serem igualmente meritórios para o direito à saúde.
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Ante o exposto, VOTAMOS pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 5.422, de 2013, e pela
REJEIÇÃO dos Projetos de Lei nº 6.410/2013 e nº 4.385, de 2012, juntamente com a Emenda nº 01/2012.
Sala da Comissão, em 05 de Junho de 2018.
Deputada JANDIRA FEGHALI
Relatora
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.422/2013, e pela rejeição da Emenda 1/2012 ao PL 4385/2012
da CSSF, do PL 4385/2012, e do PL 6410/2013, apensados, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada
Jandira Feghali.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Juscelino Filho - Presidente, Ságuas Moraes e Miguel Lombardi - Vice-Presidentes,
Adelson Barreto, Alan Rick, Alexandre Serfiotis, Antonio Brito, Benedita da Silva, Carmen Zanotto, Célio
Silveira, Conceição Sampaio, Dr. Jorge Silva, Dr. Sinval Malheiros, Eduardo Barbosa, Floriano Pesaro, Geovania
de Sá, Geraldo Resende, Hiran Gonçalves, Jandira Feghali, Jean Wyllys, João Marcelo Souza, Jorge Solla,
Leandre, Luciano Ducci, Mandetta, Mara Gabrilli, Mário Heringer, Paulo Foletto, Pepe Vargas, Ricardo Barros,
Rosangela Gomes, Saraiva Felipe, Sergio Vidigal, Zeca Cavalcanti, Zenaide Maia, Adelmo Carneiro Leão, Afonso
Hamm, Chico D'Angelo, Christiane de Souza Yared, Diego Garcia, Erika Kokay, Fabio Reis, Givaldo Carimbão,
Heitor Schuch, Jô Moraes, João Campos, Laercio Oliveira, Raimundo Gomes de Matos e Roberto Britto.
Sala da Comissão, em 20 de junho de 2018.

Deputado JUSCELINO FILHO
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 7.483-A, DE 2014
(Do Sr. Jair Bolsonaro)
Confere ao Município de Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro, o título de Berço da Colonização Italiana no
Brasil; tendo parecer da Comissão de Cultura, pela rejeição (relator: DEP. RAIMUNDO GOMES DE MATOS).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CULTURA
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 7.483, de 2014, de autoria do Senhor Deputado Jair Bolsonaro, confere
ao Município de Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro, o título de Berço da Colonização Italiana no Brasil.
Esse é o teor da ementa e do art. 1º, sendo que o art. 2º determina que a lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
A proposição foi distribuída às Comissões de Cultura (CCult) e Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC).
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o Relatório.
II - VOTO DO RELATOR
O Projeto de Lei nº 7.483, de 2014, de autoria do Senhor Deputado Jair Bolsonaro, confere
ao Município de Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro, o título de Berço da Colonização Italiana no Brasil. A
iniciativa tem inegável mérito, mas já há outra cidade reconhecida como pioneira, ou “berço” da colonização
de imigrantes italianos no Brasil.
A Lei nº 13.617, de 11 de janeiro de 2018, institui no calendário oficial brasileiro o dia 26 de
junho como a Data do Reconhecimento do Município do Município de Santa Teresa, no Estado do Espírito
Santo, como Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil. Em reação à edição dessa norma legal, a Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina aprovou e remeteu a esta Casa a Moção nº 7/2018, de autoria do
Deputado Estadual Altair Silva e outros, “apelando para a correção do equívoco histórico cometido com a
sanção da Lei Federal nº 13.617/2018”, alegando que o pioneirismo na colonização italiana no Brasil deveria
ser, de fato, atribuído “à Colônia Nova Itália, no Município de São João Batista” (SC).
A referida Moção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi fundamentada em
pesquisa de autoria de integrantes do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e levantamento
histórico realizado por historiador local. A moção detalha os dados que comprovariam como mais correta a
atribuição do pioneirismo na imigração italiana ao Brasil ao Município de São João Batista (SC).
Como se observa, já havia polêmica em relação a qual teria sido a primeira cidade do País a
receber imigrantes italianos sem sequer se considerar a proposição em análise. Note-se que a situação é ainda
mais complexa, pois as informações remetem à década de 1830, quando nem sequer havia ocorrido a
unificação do Estado italiano tal como conhecemos hoje.
Com o Projeto de Lei nº 7.483, de 2014, a disputa entre esses dois Municípios (um no
Espírito Santo e outro em Santa Catarina) ganha mais um concorrente: o Município de Porto Real, no Estado

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 29 279

do Rio de Janeiro. Nada impede que novas proposições legislativas na esfera federal venham a trazer novos
Municípios para reivindicar status equivalente ao que já foi concedido pela Lei nº 13.617/2018 ao Município
de Santa Teresa (ES).
A situação em tela ilustra o quanto é difícil o Poder Legislativo decidir de maneira adequada,
equilibrada e com a maior correção histórica possível. Mesmo a narrativa acerca do passado histórico,
sobretudo quando se trata de determinar “pioneiros”, “berços” ou quaisquer marcos iniciais (com datas
precisas) é passível de contestações, de modo que, em certas situações — a depender das variáveis
consideradas — nem mesmo é possível determinar inquestionavelmente esses marcos.
Analisando o Projeto de Lei nº 7.483, de 2014, não há quaisquer documentos que
evidenciem o Município de Porto Real (RJ) como primeira cidade a receber colonização italiana no Brasil. De
acordo com a própria Justificação da proposição, os primeiros italianos teriam chegado a Porto Real (RJ) em
1875. Essa data é muito posterior, portanto, ao registro histórico da presença dos primeiros italianos em São
João Batista (SC), fato que ocorreu em 1836. Por sua vez, o registro dos primeiros italianos no Estado do
Espírito Santo, pioneirismo reconhecido por meio da Lei nº 13.617/2018, tem como data de registro histórico
outubro de 1874.
Portanto, em qualquer cenário, ao se comparar Porto Real (RJ) com os dois outros
Municípios - São João Batista (SC) e Santa Teresa (ES) - que disputam o reconhecimento do pioneirismo da
imigração italiana no Brasil, a cidade carioca não preenche os requisitos para que seja declarada “berço da
colonização italiana no Brasil”.
Diante do exposto, nosso voto é pela REJEIÇÃO ao Projeto de Lei nº 7.483, de 2014, do
Senhor Deputado Jair Bolsonaro.
Sala da Comissão, em 24 de maio de 2018.
Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Cultura, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei
nº 7.483/2014, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Raimundo Gomes de Matos.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Raquel Muniz - Presidente, Cabuçu Borges, Celso Jacob, Chico D'Angelo, Jandira
Feghali, Jean Wyllys, Raimundo Gomes de Matos, Thiago Peixoto, Tiririca, Waldenor Pereira, Diego Garcia,
Fábio Trad, Flavinho, Hildo Rocha, Lincoln Portela, Maria do Rosário e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.
Deputada RAQUEL MUNIZ
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 655-B, DE 2015
(Do Sr. Luiz Nishimori)
Altera a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, para inserir o turismo como direito
fundamental do idoso e o dever do Poder Público em estimular o desenvolvimento de mercado turístico
nacional para este segmento; tendo parecer: da Comissão de Turismo, pela aprovação deste e pela rejeição do
de nº 682/2015, apensado (relator: DEP. VALADARES FILHO); e da Comissão de Seguridade Social e Família, pela
aprovação deste e do de nº 682/2015, apensado, com substitutivo (relatora: DEP. FLÁVIA MORAIS).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TURISMO;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei no 655, de 2015, de iniciativa do Deputado Luiz Nishimori, cuida de alterar a
Lei nº 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), com a finalidade de conferir expressamente ao
idoso (pessoa que já atingiu a idade de sessenta anos), adicionalmente a outros direitos fundamentais já
atribuídos aos idosos como os direitos à educação, à cultura e ao esporte, o direito ao turismo, além de
encarregar o Poder Público de fomentar a participação dos idosos na atividade turística.
É mencionado no âmbito da referida iniciativa legislativa que a lei almejada entrará em vigor
na data de sua publicação oficial.
Para justificar tal matéria legislativa, o respectivo autor assinala que o crescimento da
expectativa de vida dos brasileiros têm provocado modificações na percepção sobre bem-estar e qualidade de
vida das pessoas, acarretando o surgimento de novas demandas sociais, e destaca a importância no cenário
presente do turismo e da oferta de produtos e serviços neste segmento que atendam as expectativas do público
idoso.
De acordo com os despachos proferidos pela Mesa Diretora desta Câmara dos Deputados, a
aludida proposição encontra-se distribuída para análise e parecer à Comissão de Turismo, a esta Comissão de
Seguridade Social e Família e às Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Constituição e Justiça e
de Cidadania, devendo tramitar em regime ordinário e se sujeitar à apreciação conclusiva pelas Comissões.
Também foi determinada a apensação, para o fim de tramitação conjunta, à referida
proposição, do Projeto de Lei no 682, de 2015, de autoria do Deputado Chico D’Angelo.
Esse Projeto de Lei no 682, de 2015, por sua vez, apresenta conteúdo propositivo coincidente
com o do projeto de lei a que foi apensado.
No exercício de sua competência regimental, a Comissão de Turismo deliberou pela aprovação
do Projeto de Lei no 655, de 2015, e rejeição do apensado Projeto de Lei no 682, de 2015.
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Consultando os dados relativos à tramitação da referida matéria principal no âmbito desta
Comissão (Projeto de Lei no 655, de 2015), observa-se que o prazo concedido para oferecimento de emendas
se esgotou sem que qualquer uma tenha sido ofertada em seu curso.
É o relatório.
II - VOTO DA RELATORA
Compete a esta Comissão de Seguridade Social e Família, nos termos do disposto no art. 32,
caput e inciso XVII, alínea “t”, do Regimento Interno desta Câmara dos Deputados, manifestar-se sobre o mérito
de matérias legislativas relativas à família, à mulher, ao nascituro, à criança, ao adolescente, ao idoso e à pessoa
com deficiência.
E, como as modificações legislativas propostas no âmbito dos projetos de lei em tela dizem
respeito ao idoso, cabe a esta Comissão sobre o mérito deles se manifestar.
Nesta esteira, passemos ao exame do conteúdo das referidas iniciativas legislativas.
A Constituição Federal, no caput de seu Art. 230, estabelece que “A família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
Trilhando nessa linha, os artigos 2o, 3o, caput, e 20 do Estatuto do Idoso, por sua vez,
prescrevem o seguinte:
“Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade.
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (...)
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos,
produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.”
Percebe-se, pela leitura do Estatuto do Idoso, que ali se estabeleceu extenso rol de direitos
fundamentais dos idosos, entre os quais podemos mencionar os direitos à vida, à saúde, à alimentação, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Mas se
enumerou também os direitos dos idosos à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Especificamente quanto aos serviços de transporte público de passageiros, também são, no
aludido Estatuto, asseguradas a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos a idosos
maiores de sessenta e cinco anos, bem como, no sistema de transporte coletivo interestadual, nos termos da
legislação específica, a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a
2 (dois) salários-mínimos e desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os
idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.
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Adicionalmente, são garantidas, pelo Estatuto do Idoso, a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos
de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo.
No tocante propriamente ao turismo, o mencionado diploma legal mostra-se, porém, silente,
muito embora seja certo que essa atividade guarda estreita relação com os direitos dos idosos à cultura e ao
lazer e vem ganhando cada vez mais importância, não só do ponto de vista econômico, mas também sob a
perspectiva de bem-estar e qualidade de vida desse segmento populacional, cujos integrantes muitas vezes já
alcançaram a aposentadoria ou passaram a dispor de suficientes recursos financeiros e sobretudo mais tempo
livre para dedicar a viagens e passeios turísticos.
Costumeiramente se observa ainda, no cenário atualmente vivenciado em nosso País de modo
geral, uma carência de produtos e serviços turísticos especialmente destinados ao consumo pelo público idoso,
assim como de infraestrutura e equipamentos adequados para a sua faixa etária em cidades, destinos e pontos
turísticos, bem como em muitos estabelecimentos que prestam serviços também a turistas como hotéis, bares,
restaurantes e congêneres.
Assim, na esteira do que foi proposto no âmbito dos projetos de lei em análise, é oportuno
avançar no aperfeiçoamento do ordenamento jurídico a fim de consolidar e qualificar a atividade turística como
elemento importante na vida dos idosos, seja atribuindo expressamente ao idoso o direito fundamental ao
turismo, seja encarregando o Poder Público de fomentar a participação dos idosos na atividade turística.
Vale, contudo, proceder, nesta oportunidade, ao aprimoramento do texto dispositivo que
emana das proposições em exame.
Diante do exposto, votamos, quanto ao mérito, pela aprovação dos Projetos de Lei n os 655 e
682, de 2015, nos termos do substitutivo ora oferecido cujo teor segue em anexo.
Sala da Comissão, em 6 de abril de 2017.
Deputada FLÁVIA MORAIS
Relatora

SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI Nº 655 E 682, DE 2015
Altera a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, para atribuir expressamente
ao idoso o direito fundamental ao turismo, além de encarregar o Poder Público de fomentar a participação dos
idosos na atividade turística.
Art. 2o A Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao turismo, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
.....................................” (NR)
“Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, turismo, diversões,
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.” (NR)
“Art. 23-A. O Poder Público promoverá o acesso dos idosos ao turismo, estimulando o
desenvolvimento do mercado turístico nacional segmentado para o público idoso.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 6 de abril de 2017.
Deputada FLÁVIA MORAIS
Relatora

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 655/2015, e do PL 682/2015, apensado, com substitutivo, nos
termos do Parecer da Relatora, Deputada Flávia Morais.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ságuas Moraes e Miguel Lombardi - Vice-Presidentes, Adelson Barreto, Antonio Brito,
Carmen Zanotto, Célio Silveira, Conceição Sampaio, Dr. Jorge Silva, Dulce Miranda, Eduardo Barbosa, Flavinho,
Floriano Pesaro, Geovania de Sá, Geraldo Resende, Hiran Gonçalves, Jandira Feghali, Jean Wyllys, Jorge Solla,
Laura Carneiro, Luciano Ducci, Mandetta, Norma Ayub, Padre João, Saraiva Felipe, Sergio Vidigal, Toninho
Pinheiro, Zenaide Maia, Adelmo Carneiro Leão, Afonso Hamm, Arnaldo Faria de Sá, Chico D'Angelo, Christiane
de Souza Yared, Diego Garcia, Erika Kokay, Flávia Morais, Heitor Schuch, Júlia Marinho, Raimundo Gomes de
Matos, Raquel Muniz, Renato Andrade, Roberto Britto e Rôney Nemer.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputado JUSCELINO FILHO
Presidente
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SUBSTITUTIVO ADOTADO
AOS PROJETOS DE LEI Nº 655, DE 2015 E 682, DE 2015
Altera a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, para atribuir expressamente
ao idoso o direito fundamental ao turismo, além de encarregar o Poder Público de fomentar a participação dos
idosos na atividade turística.
Art. 2o A Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao turismo, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
.....................................” (NR)
“Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, turismo, diversões,
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.” (NR)
“Art. 23-A. O Poder Público promoverá o acesso dos idosos ao turismo, estimulando o
desenvolvimento do mercado turístico nacional segmentado para o público idoso.”

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputado JUSCELINO FILHO
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 1.420-B, DE 2015
(Do Sr. Ricardo Izar)
Dispõe sobre a garantia de entrada franca em eventos culturais à pessoa com deficiência e dá outras
providências; tendo parecer: da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, pela
aprovação, com substitutivo (relator: DEP. SÓSTENES CAVALCANTE); e da Comissão de Cultura, pela
aprovação, com substitutivo (relatora: DEP. ERIKA KOKAY).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CULTURA
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei em análise, de autoria do nobre Deputado Ricardo Izar, visa estabelecer a
gratuidade de acesso para as pessoas com deficiência em eventos socioculturais realizados em locais públicos
ou privados.
Nos termos da proposição, as pessoas com deficiência, comprovada mediante laudo médico
ou documento emitido por órgão público, terão acesso gratuito assegurado a exposições, cinemas, teatros,
circos, ginásios, estádios, parques e outros eventos com a finalidade de oferecer lazer, entretenimento e
cultura.
O mesmo direito de acesso gratuito é estendido ao acompanhante da pessoa com
deficiência com “impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”, ficando os
organizadores ou proprietários dos locais onde se realizam os eventos socioculturais sujeitos às penalidades
de notificação e multa, em caso de descumprimento do mandamento legal, a serem estabelecidas em
regulamento, com multa em dobro em caso de reincidência e suspensão do alvará de funcionamento em caso
de nova reincidência.
A tramitação dá-se conforme o disposto no art. 24, II do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, com distribuição à Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a esta
Comissão de Cultura, para análise do mérito, e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para
exame da constitucionalidade e juridicidade da matéria.
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Na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a iniciativa foi aprovada na
forma de substitutivo oferecido pelo Relator, Deputado Sóstenes Cavalcante, que busca inserir o benefício da
gratuidade do acesso das pessoas com deficiência a eventos socioculturais no diploma legal que já trata do
benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a
29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos, qual seja a Lei nº 12.933,
de 26 de dezembro de 2013.
No âmbito desta Comissão de Cultura, a proposição não recebeu emendas no prazo
regimental.
É o relatório.
II - VOTO DA RELATORA
Estamos de acordo com a afirmação do nobre Deputado Sérgio Reis, que nos precedeu na
análise desta matéria nesta Comissão de Cultura, de que “a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, que
assegura aos estudantes e às pessoas com deficiência o benefício da meia-entrada para acesso a espetáculos
artísticos, culturais, esportivos e de lazer em todo o território nacional significou um grande avanço para a
inclusão social das pessoas com deficiência, especialmente por estender o benefício a quem for acompanhálas aos eventos”.
Entendemos também que, em muitas situações, a condição da pessoa com deficiência
requer cuidados, equipamentos, tratamentos e medicamentos, implicando gastos que chegam a
comprometer totalmente o orçamento pessoal ou familiar dessas pessoas para que as mesmas possam se
manter e viver com dignidade. Nesses casos, nem o benefício da meia-entrada é suficiente para proporcionar
a essas pessoas o acesso aos bens culturais, uma vez que lhes falta o básico para sua sobrevivência.
A Lei nº 12.933, de 2013, estabelece que “a concessão do benefício da meia-entrada é
assegurada em 40% (quarenta por cento) do total dos ingressos disponíveis para cada evento” (art. 1º, § 10).
Antes de a Lei 12.933, de 2013, entrar em vigor, a quase totalidade da arrecadação com a bilheteria dos
eventos era de meia-entrada, o que provocava uma significativa alta nos preços dos ingressos, forma
encontrada pelos produtores para viabilizar a realização dos espetáculos.
Assim, há que se ter muita cautela quando da extensão do benefício da meia-entrada a
qualquer outro segmento. Neste caso específico, mais ainda, pois o benefício é a gratuidade. Ao
franquearmos o acesso gratuito a um público que ao menos arcava com parte do custo da entrada nos
eventos, certamente causaremos um novo desequilíbrio nessa relação preço-ingresso e, o que é pior,
prejudicaremos a parcela da população que, historicamente, é a principal beneficiária e motivadora do
benefício da meia-entrada para acesso a bens culturais, que são os estudantes.
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Somos sensíveis às necessidades das pessoas com deficiência, porém, sabemos que nem
todas elas necessitam gozar da gratuidade para ter acesso aos eventos culturais e esportivos. Nesse sentido,
propomos um substitutivo que contemple aquela parcela da população com deficiência que não pode, de
fato, arcar nem com os custos da meia-entrada, que já lhes é de direito, para ter acesso a eventos culturais.
Sugerimos que, a exemplo dos jovens carentes já abrangidos na lei da meia-entrada, seja franqueado o acesso
gratuito das pessoas com deficiência, e, caso necessário, de seus acompanhantes, comprovadamente
carentes, com renda familiar mensal de até dois salários mínimos.
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do PL nº 1.420, de 2015, do Deputado Ricardo
Izar, na forma do substitutivo em anexo.
Sala da Comissão, em 05 de dezembro de 2017.
Deputada ERIKA KOKAY
Relatora
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 1.420, DE 2015
Altera a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, de forma a
conceder acesso gratuito às pessoas com deficiência comprovadamente
carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos,
pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes e sobre
o acesso gratuito das pessoas com deficiência comprovadamente carentes a
espetáculos artístico-culturais e esportivos, e revoga a Medida Provisória no 2.208, de
17 de agosto de 2001”. (NR)
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º...........................................................................................
......................................................................................................
§ 8º-A As pessoas com deficiência inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico) e com renda familiar mensal de até 2 (dois) salários
mínimos, inclusive seu acompanhante, se necessário, terão acesso gratuito aos
eventos artístico-culturais de que trata esta lei, na forma do regulamento.
......................................................................................................
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.............................................................................................”(NR)
Art. 3º O art. 4º da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 4o Os estabelecimentos referidos no caput do art. 1o deverão afixar cartazes, em
local visível da bilheteria e da portaria, de que constem as condições estabelecidas
para o gozo da meia-entrada e do acesso gratuito às pessoas com deficiência
comprovadamente carentes, com os telefones dos órgãos de fiscalização. ” (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 05 de dezembro de 2017.
Deputada ERIKA KOKAY
Relatora
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Cultura, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou por
unanimidade o Projeto de Lei nº 1.420/2015, com substitutivo, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada
Erika Kokay.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Raquel Muniz - Presidente, Cabuçu Borges, Celso Jacob, Chico D'Angelo, Jandira
Feghali, Jean Wyllys, Raimundo Gomes de Matos, Thiago Peixoto, Tiririca, Waldenor Pereira, Diego Garcia,
Fábio Trad, Flavinho, Hildo Rocha, Lincoln Portela, Maria do Rosário e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputada RAQUEL MUNIZ
Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº No 1.420, DE 2015
Altera a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, de forma a
conceder acesso gratuito às pessoas com deficiência comprovadamente
carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos,
pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes e sobre
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o acesso gratuito das pessoas com deficiência comprovadamente carentes a
espetáculos artístico-culturais e esportivos, e revoga a Medida Provisória no 2.208, de
17 de agosto de 2001”. (NR)
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º...........................................................................................
......................................................................................................
§ 8º-A As pessoas com deficiência inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico) e com renda familiar mensal de até 2 (dois) salários
mínimos, inclusive seu acompanhante, se necessário, terão acesso gratuito aos
eventos artístico-culturais de que trata esta lei, na forma do regulamento.
......................................................................................................
.............................................................................................”(NR)
Art. 3º O art. 4º da Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 4o Os estabelecimentos referidos no caput do art. 1o deverão afixar cartazes, em
local visível da bilheteria e da portaria, de que constem as condições estabelecidas
para o gozo da meia-entrada e do acesso gratuito às pessoas com deficiência
comprovadamente carentes, com os telefones dos órgãos de fiscalização. ” (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.
Deputada RAQUEL MUNIZ
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 3.169-B, DE 2015
(Da Sra. Mariana Carvalho)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde para as
mulheres com câncer de mama metastático; tendo parecer: da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher,
pela aprovação (relatora: DEP. ANA PERUGINI); e da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação,
com substitutivo (relatora: DEP. FLÁVIA MORAIS).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD); E:
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei determina que o Sistema Único de Saúde ofereça gratuitamente o tratamento
para o câncer de mama metastático e que a autoridade sanitária regulamente o tratamento por meio de
protocolos clínicos. A seguir, estabelece que esses medicamentos integrarão a lista dos medicamentos de
suprimento obrigatório pelos gestores de saúde. Por fim, atribui a recursos do orçamento da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios suportar as despesas decorrentes da implementação da lei.
A proposta se inspira em iniciativa do ex-Deputado Dr. Pinotti. A justificação aponta o
progresso das terapias contra o câncer de mama metastático e a relevância de incluir esses recursos em
benefício de milhares de mulheres que, em virtude de diagnóstico tardio, chegam a esse estágio de extrema
gravidade.
A proposta foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em Nossa Comissão,
não foram apresentadas emendas. Será apreciada a seguir pelas Comissões de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

II - VOTO DA RELATORA
A polêmica sobre protocolos de tratamento do câncer de mama metastático e a recente
inclusão do trastuzumabe no âmbito do Sistema Único de Saúde demonstram a importância da atualização
constante das estratégias para sua abordagem. O progresso da ciência se dá a uma velocidade espantosa e é
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essencial a atenção para que recursos promissores não apenas para curar a doença mas para proporcionar
sobrevida mais longa e estejam acessíveis para todos.
Na verdade, consideramos alguns dos pontos do projeto redundantes, uma vez que determina
que as autoridades regulamentem as disposições ou que elaborem as diretrizes terapêuticas, ações que já
caracterizam competências do Poder Executivo.
Com relação ao câncer de mama, a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008 “dispõe sobre a
efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos
cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”. Seguindo os ditames da
Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde, ela enfatiza a importância de se garantir a assistência integral
aos casos de doença e dos mecanismos de prevenção.
Acreditamos que, por analogia e por observância de normas de elaboração legislativa, a
matéria mereceria ser trazida para esse texto. Como ele engloba de forma ampla a abordagem ao câncer de
mama e colo uterino, ao incluirmos a menção às formas metastáticas, teremos sua associação automática a
todos preceitos vigentes. Apresentamos, assim, um substitutivo nessa linha.
Manifestamos, dessa maneira, o voto pela aprovação do Projeto de Lei 3.169, de 2015, nos
termos do substitutivo a seguir.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2017.
Deputada FLÁVIA MORAIS
Relatora

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 3.169, DE 2015

Altera a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008, que “dispõe sobre a
efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o
tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS” para incluir as formas
metastáticas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei altera a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008, que “dispõe sobre a efetivação de
ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo
uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”, para incluir as formas metastáticas.
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Art. 2º. O art. 1º da Lei 11.664, de 29 de abril de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. As ações de saúde previstas no inciso II do caput do art. 7o da Lei no 8.080, de
19 de setembro de 1990, relativas à prevenção, detecção, tratamento e controle dos
cânceres do colo uterino e de mama, localizados ou metastáticos, são asseguradas, em
todo o território nacional, nos termos desta Lei”. (NR)
Art. 3º. Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.
Sala da Comissão, em 12 de dezembro de 2017.

Deputada FLÁVIA MORAIS
Relatora

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com substitutivo o Projeto de Lei nº 3.169/2015, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Flávia Morais.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ságuas Moraes e Miguel Lombardi - Vice-Presidentes, Adelson Barreto, Antonio Brito,
Carmen Zanotto, Célio Silveira, Conceição Sampaio, Dr. Jorge Silva, Dulce Miranda, Eduardo Barbosa, Flavinho,
Floriano Pesaro, Geovania de Sá, Geraldo Resende, Hiran Gonçalves, Jandira Feghali, Jean Wyllys, Jorge Solla,
Laura Carneiro, Luciano Ducci, Mandetta, Norma Ayub, Padre João, Saraiva Felipe, Sergio Vidigal, Toninho
Pinheiro, Zenaide Maia, Adelmo Carneiro Leão, Afonso Hamm, Arnaldo Faria de Sá, Chico D'Angelo, Christiane
de Souza Yared, Diego Garcia, Erika Kokay, Flávia Morais, Heitor Schuch, Júlia Marinho, Raimundo Gomes de
Matos, Raquel Muniz, Renato Andrade, Roberto Britto e Rôney Nemer.

Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputado JUSCELINO FILHO
Presidente
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SUBSTITUTIVO ADOTADO
AO PROJETOS DE LEI Nº 3.169, DE 2015

Altera a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008, que “dispõe sobre a
efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o
tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS” para incluir as formas
metastáticas.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Esta lei altera a Lei 11.664, de 29 de abril de 2008, que “dispõe sobre a efetivação de
ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo
uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”, para incluir as formas metastáticas.
Art. 2º. O art. 1º da Lei 11.664, de 29 de abril de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. As ações de saúde previstas no inciso II do caput do art. 7o da Lei no 8.080, de
19 de setembro de 1990, relativas à prevenção, detecção, tratamento e controle dos
cânceres do colo uterino e de mama, localizados ou metastáticos, são asseguradas, em
todo o território nacional, nos termos desta Lei”. (NR)
Art. 3º. Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputado JUSCELINO FILHO
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 3.607-A, DE 2015
(Do Sr. Mário Heringer)
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames odontológicos nas pessoas em locais como
orfanatos, creches, asilos e outros que ofereçam tais tipos de assistência, em todo o território nacional";
tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação, com substitutivo (relatora: DEP.
FLÁVIA MORAIS).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei n.º 3.607, de 2015, de autoria do ilustre Deputado Mário Heringer, objetiva
obrigar a realização de exames odontológicos em pessoas que residam em orfanatos, creches, asilos e outros
que condizem com a mesma natureza em todo o território nacional.
Conforme a proposição, os exames serão realizados, pelo menos, uma vez ao ano, de modo
a apontar os problemas com a higiene bucal das referidas pessoas, cabendo aos profissionais por eles
responsáveis indicar os procedimentos pertinentes em cada caso.
Na justificação, o autor destacou que a proposta de é um meio de promover a prevenção de
doenças causadas pela cárie e gengivite, duas das principais afecções odontológicas diagnosticadas na maioria
da população brasileira.
A proposição será apreciada conclusivamente pelas Comissões de Seguridade Social e
Família (CSSF), de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), cabendo a
apreciação do mérito à primeira comissão.
Transcorrido o prazo regimental, não foi apresentada emenda nesta Comissão.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR
O Projeto de Lei n.º 3.607, de 2015, de autoria do deputado Mário Heringer, traz à
apreciação deste Colegiado a justa preocupação com a saúde bucal de crianças, adolescentes e idosos
institucionalizados, obrigando a realização de exames preventivos e a devida orientação de higiene, por
profissionais especializados.
Ressaltado o mérito da proposição, optamos por aprimorá-la, estabelecendo comandos
inequívocos sobre as obrigações cabíveis aos responsáveis por instituições de acolhimento de crianças e
adolescentes e de longa permanência de idosos, no tocante ao objeto da matéria, e sua fiscalização, seja pelos

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 29 295

conselhos tutelares seja pelos respectivos conselhos do idoso, sujeitando os infratores às penalidades
previstas em lei.
Oportunamente, apresentamos também, na forma do Substitutivo em anexo, as necessárias
adaptações na e em relação à legislação vigente, a fim de garantir o objetivo precípuo ao Projeto de Lei nº
3.607, de 2015 e sua adequação técnica.
Retiramos do texto a expressão “orfanatos”, tendo em vista que essa figura jurídica foi
substituída, na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências”, por três modalidades de acolhimento institucional: o Abrigo
Institucional, a Casa Lar e a Casa de Passagem; paralelamente, retiramos a expressão “asilos”, uma vez que a
Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências” a
substituiu pelos termos instituição ou estabelecimento de longa permanência; por fim, tendo em vista não se
tratarem de instituições congêneres aos outrora denominados “asilos e orfanatos”, uma vez que não são
entidades de residência e sim escolas, retiramos igualmente as referências às creches de nosso Substitutivo.
Em alteração ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, propomos a obrigatoriedade –
e não apenas a simples previsão conforme estabelecido atualmente – de realização periódica de exames
odontológicos preventivos para o subconjunto da população constituído pelas crianças e adolescentes
submetidos a regime de acolhimento institucional. Aproveitamos a oportunidade para propor a extensão da
odontologia preventiva no âmbito do SUS aos adolescentes – atualmente excluídos desse serviço –,
estabelecendo uma periodicidade quadrienal para as ações educativo-protetivas e estendendo-as até os
dezesseis anos. Por fim, incluímos os guardiães – e não apenas pais, educadores e alunos – no público-alvo
das campanhas de educação sanitária, de modo a assegurar a participação dos responsáveis por menores em
regime de acolhimento institucional.
No tocante à Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso
e dá outras providências”, estabelecemos a obrigatoriedade da oferta anual de odontologia preventiva no
âmbito do SUS aos residentes em instituições de longa permanência, tendo em vista a vulnerabilidade de sua
condição e a prevalência de agravos e problemas odontológicos nessa faixa etária, e garantimos cobertura
àqueles que não tenham condições de deslocamento.
Pelo exposto, entendendo que as alterações propostas por esta relatoria aprimoram a
matéria, resguardando, outrossim, seus mais que meritórios objetivos sanitários, voto pela aprovação do PL
nº 3.6071, de 2015, na forma do Substitutivo anexo, no âmbito desta Comissão de Seguridade Social e Família.
Sala da Comissão, em
de
de 2018.
Deputada Flávia Morais
Relatora
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 3.607, DE 2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização periódica de
exames odontológicos preventivos em crianças, adolescentes
submetidos a regime de acolhimento institucional e anual em
idosos residentes em instituições de longa permanência, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei torna obrigatória a realização periódica de exames odontológicos
preventivos em crianças e adolescentes submetidos a regime de acolhimento institucional e anual em idosos
residentes em instituições de longa permanência, e dá outras providências.
Art. 2º. É obrigatória a realização periódica de exames odontológicos preventivos em
crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional e anual em idosos residentes em instituições
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de longa permanência.
§1º Os exames de que trata o caput serão realizados preferencialmente no âmbito do
Sistema Único de Saúde, ressalvadas as determinações judiciais em contrário e os acordos diretos firmados
entre a instituição de acolhimento e a família do acolhido.
§2º Independentemente do disposto no caput, fica o responsável institucional obrigado a
providenciar o encaminhamento do assistido a serviço odontológico sempre que haja sinais e sintomas de
problemas de saúde bucal.
§3º O disposto neste artigo será objeto de fiscalização na forma do art. 90, §3º, inciso II, da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e do caput do art. 7º, da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, no que
couber, sujeitando os infratores às penalidades previstas em Lei.
Art. 3º. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e
odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a
população infantil e a população adolescente, e campanhas de educação sanitária
para pais, guardiães, educadores e alunos.
......................................................................................................
§2º O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças, dos
adolescentes, e das gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial com as
demais linhas de cuidado direcionadas à mulher, à criança e ao adolescente.
§ 3o A atenção odontológica à criança e ao adolescente terá função educativa
protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de
aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no quarto, no oitavo, no décimo
segundo e no décimo sexto anos de vida, com orientações sobre saúde bucal.
§ 4o A criança e o adolescente com necessidade de cuidados odontológicos especiais
será atendida pelo Sistema Único de Saúde.
......................................................................................................
§ 6o É obrigatória a realização periódica de exames odontológicos preventivos com
indicação de procedimentos adicionais, quando couber, em crianças e adolescentes
submetidos a regime de acolhimento institucional.
......................................................................................................
Art. 208. .......................................................................................
......................................................................................................
VII - de acesso às ações e serviços de saúde, inclusive bucal;” (NR)
Art. 4º. A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9o. .........................................................................................
Parágrafo único. É obrigatória a oferta anual de exames odontológicos preventivos
para idosos residentes em instituições de longa permanência no âmbito do Sistema
Único de Saúde.
.....................................................................................................
Art. 15. ........................................................................................
§ 1o ..............................................................................................
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......................................................................................................
IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação e a realização de odontologia
preventiva, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público,
nos meios urbano e rural;
.................................................................................................................
Art. 50. ........................................................................................
.....................................................................................................
VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso, inclusive a
saúde bucal preventiva;
............................................................................................” (NR)
Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão às custas do Orçamento do Ministério da
Saúde no âmbito do Serviço Único de Saúde.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em

de

de 2018.

Deputada Flávia Morais
Relatora
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com substitutivo o Projeto de Lei nº 3.607/2015, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Flávia Morais.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ságuas Moraes e Miguel Lombardi - Vice-Presidentes, Adelson Barreto, Antonio Brito,
Carmen Zanotto, Célio Silveira, Conceição Sampaio, Dr. Jorge Silva, Dulce Miranda, Eduardo Barbosa, Flavinho,
Floriano Pesaro, Geovania de Sá, Geraldo Resende, Hiran Gonçalves, Jandira Feghali, Jean Wyllys, Jorge Solla,
Laura Carneiro, Luciano Ducci, Mandetta, Norma Ayub, Padre João, Saraiva Felipe, Sergio Vidigal, Toninho
Pinheiro, Zenaide Maia, Adelmo Carneiro Leão, Afonso Hamm, Arnaldo Faria de Sá, Chico D'Angelo, Christiane
de Souza Yared, Diego Garcia, Erika Kokay, Flávia Morais, Heitor Schuch, Júlia Marinho, Raimundo Gomes de
Matos, Raquel Muniz, Renato Andrade, Roberto Britto e Rôney Nemer.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.
Deputado JUSCELINO FILHO
Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO
AO PROJETOS DE LEI Nº 3.607, DE 2015
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização periódica de
exames odontológicos preventivos em crianças, adolescentes
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submetidos a regime de acolhimento institucional e anual em idosos
residentes em instituições de longa permanência, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei torna obrigatória a realização periódica de exames odontológicos
preventivos em crianças e adolescentes submetidos a regime de acolhimento institucional e anual em idosos
residentes em instituições de longa permanência, e dá outras providências.
Art. 2º. É obrigatória a realização periódica de exames odontológicos preventivos em
crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional e anual em idosos residentes em instituições
de longa permanência.
§1º Os exames de que trata o caput serão realizados preferencialmente no âmbito do
Sistema Único de Saúde, ressalvadas as determinações judiciais em contrário e os acordos diretos firmados
entre a instituição de acolhimento e a família do acolhido.
§2º Independentemente do disposto no caput, fica o responsável institucional obrigado a
providenciar o encaminhamento do assistido a serviço odontológico sempre que haja sinais e sintomas de
problemas de saúde bucal.
§3º O disposto neste artigo será objeto de fiscalização na forma do art. 90, §3º, inciso II, da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e do caput do art. 7º, da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, no que
couber, sujeitando os infratores às penalidades previstas em Lei.
Art. 3º. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e
odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a
população infantil e a população adolescente, e campanhas de educação sanitária
para pais, guardiães, educadores e alunos.
......................................................................................................
§2º O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças, dos
adolescentes, e das gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial com as
demais linhas de cuidado direcionadas à mulher, à criança e ao adolescente.
§ 3o A atenção odontológica à criança e ao adolescente terá função educativa
protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de
aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no quarto, no oitavo, no décimo
segundo e no décimo sexto anos de vida, com orientações sobre saúde bucal.
§ 4o A criança e o adolescente com necessidade de cuidados odontológicos especiais
será atendida pelo Sistema Único de Saúde.
......................................................................................................
§ 6o É obrigatória a realização periódica de exames odontológicos preventivos com
indicação de procedimentos adicionais, quando couber, em crianças e adolescentes
submetidos a regime de acolhimento institucional.
......................................................................................................
Art. 208. .......................................................................................
......................................................................................................
VII - de acesso às ações e serviços de saúde, inclusive bucal;” (NR)
Art. 4º. A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9o. .........................................................................................
Parágrafo único. É obrigatória a oferta anual de exames odontológicos preventivos
para idosos residentes em instituições de longa permanência no âmbito do Sistema
Único de Saúde.
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.....................................................................................................
Art. 15. ........................................................................................
§ 1o ..............................................................................................
......................................................................................................
IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação e a realização de odontologia
preventiva, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público,
nos meios urbano e rural;
.................................................................................................................
Art. 50. ........................................................................................
.....................................................................................................
VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso, inclusive a
saúde bucal preventiva;
............................................................................................” (NR)
Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão às custas do Orçamento do Ministério da
Saúde no âmbito do Serviço Único de Saúde.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.
Deputado JUSCELINO FILHO
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 4.989-B, DE 2016
(Do Sr. Milton Monti)
Denomina Campus Lodovico Trevisan, o Campus de Piracicaba do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP); tendo parecer: da Comissão de Educação, pela rejeição (relator: DEP.
FLAVINHO); e da Comissão de Cultura, pela rejeição (relator: DEP. FLAVINHO).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
EDUCAÇÃO;
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CULTURA
I – RELATÓRIO
O projeto de lei em epígrafe denomina Campus Lodovico Trevisan, o Campus de Piracicaba
do Instituto Federal de Educação.
O autor da proposição defende, em sua justificação, que a figura de Lodovico Trevisan é
grande referência moral e intelectual da localidade, além de se tratar de personalidade renomada que
auxiliou, inclusive, na construção do Convento das Irmãs Carmelo, da igreja da catedral e do novo Fórum de
Piracicaba.
A proposição foi distribuída às Comissões de Educação; Cultura; e Constituição e Justiça e de
Cidadania para apreciação na forma do art. 54, do RICD.
Na Comissão de Educação o Projeto de Lei foi rejeitado, sendo em seguida recebido pela
Comissão de Cultura para análise de mérito.
O Projeto de lei está sujeito à tramitação Ordinária e apreciação conclusiva pelas Comissões
(Art. 24, II, RICD).
O prazo regimental transcorreu sem a apresentação de emendas.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR
O Projeto de Lei nº 4.989, de 2016, tem por finalidade denominar Campus Lodovico
Trevisan, o Campus de Piracicaba do Instituto Federal de Educação.
No Projeto de Lei em análise a homenagem se dá em razão da relevância da personalidade
de Lodovico Trevisan na localidade de Piracicaba.
Lodovico Trevisan foi servidor público, advogado e contador, participando ativamente da
história e da cultura de Piracicaba.
Como exemplar cidadão, participou ativamente da construção do Convento das Irmãs
Carmelo, da igreja da catedral e do novo Fórum de Piracicaba.
Entretanto, embora a homenagem seja merecida, acontece que tecnicamente não se revela
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adequada.
Isto, pois, ao instituir a nova Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a Lei nº
11.892 criou os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia e suas respectivas unidades. Essas
Instituições caracterizam-se pela estrutura multicampi e atuação regionalizada (artigos 2º e 6º, inciso I, da Lei
Nº 11.892).
Assim, sua implantação e sua atuação seguem o princípio da identidade regional, ou seja, o
objetivo é que os campi, de cada um dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, criem uma
identidade com o município ou região no qual estão instalados.
Portanto, utilização de nomes fora desse padrão descaracterizaria o objetivo de identidade
regional esculpido na Lei 11.892 para Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.
Dentro dessa perspectiva e seguindo essa concepção de identidade da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, é mais adequado manter a atual denominação do Campus Piracicaba do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.
Ademais, a proposição contraria ao que recomenda a Súmula 1/2013 desta Comissão de
Cultura, tendo em vista que foi apresentada desacompanhada de qualquer manifestação favorável da
concordância da comunidade local.
Ante o exposto, nosso voto é pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 4.989, de 2016.
Sala da Comissão, em

de abril de 2018.

Deputado FLAVINHO
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Cultura, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei
nº 4.989/2016, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Flavinho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Raquel Muniz - Presidente, Cabuçu Borges, Celso Jacob, Chico D'Angelo, Jandira
Feghali, Jean Wyllys, Raimundo Gomes de Matos, Thiago Peixoto, Tiririca, Waldenor Pereira, Diego Garcia,
Fábio Trad, Flavinho, Hildo Rocha, Lincoln Portela, Maria do Rosário e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputada RAQUEL MUNIZ
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 6.597-A, DE 2016
(Do Sr. Roberto Alves)
Inscreve no Livro dos Heróis da Pátria o nome dos atletas e equipe técnica, membros da delegação da
Associação Chapecoense de Futebol vitimados pela tragédia do acidente aéreo ocorrido em 29 de novembro
de 2016 e altera a lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007; tendo parecer da Comissão de Cultura, pela
rejeição (relator: DEP. DIEGO GARCIA).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CULTURA
I – RELATÓRIO
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Roberto Alves, tem como objetivo
inscrever no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria o nome dos atletas e equipe técnica, membros da
delegação da Associação Chapecoense de Futebol que foram vítimas do trágico acidente aéreo, ocorrido no
dia 29 de novembro de 2016.
A proposição legislativa prevê também uma modificação na Lei nº 11.597, de 2007, que
dispõe sobre a inscrição de nomes no Livro dos Heróis da Pátria, no que se refere ao seu parágrafo único que
passa a vigorar com a seguinte redação: “Excetua-se da necessidade de observância de prazo a homenagem
aos brasileiros mortos ou presumidamente mortos em campo de batalha e em representações reconhecidas
pelo Governo Brasileiro como oficiais no exterior” (grifos nossos).
A tramitação dá-se conforme o art. 24, inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados (RICD), sendo conclusiva a apreciação do mérito por esta Comissão de Cultura (CCULT). Cabe,
ainda, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) examinar a constitucionalidade, a
juridicidade e a técnica legislativa, nos termos do art. 54, do RICD.
Esgotados os prazos regimentais, não foram apresentadas emendas na Comissão de Cultura.
Cabe-nos, agora, por designação da Presidência da CCULT a elaboração do respectivo parecer.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR
O Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, mais conhecido como “Panteão da
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Pátria”, está localizado na capital da República. Ele foi construído em homenagem ao ex-presidente Tancredo
Neves, por sugestão do então governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira. Sua inauguração se
deu no dia 7 de setembro de 1986, data máxima da nacionalidade. Diferentemente de outros Panteões
existentes, ele não contém os restos mortais dos homenageados. Nele se encontra um livro de aço, em que
serão inscritos nomes de personagens históricos que, em vida, “tenham oferecido a vida à Pátria, para sua
defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo” (art. 1º da Lei nº 11.597, de 2007). Trata-se do
"Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria", em que já estão inscritos os nomes de Tiradentes, Marechal Deodoro
da Fonseca, Zumbi dos Palmares, D. Pedro I, Duque de Caxias, Getúlio Vargas, Ana Nery, Anita Garibaldi,
Bárbara de Alencar, entre outros personagens de nossa história, todos eles fruto de projetos de lei que
tramitaram no Congresso Nacional.
Em 2015, por conta da inscrição do político gaúcho Leonel de Moura Brizola no referido
Livros dos Heróis, a legislação vigente teve o critério de temporalidade modificado- de cinquenta para dez
anos da morte ou da presunção de morte do homenageado (Lei nº 13.229, de 2015).
No nosso entendimento, a mudança desse critério trouxe alguns problemas para o
legislador, uma vez que o prazo de dez anos é muito pequeno para que se avalie o papel de um determinado
personagem na História e se, de fato, ele ou ela merecem ter o registro perpétuo por sua defesa e construção
da Pátria brasileira, com excepcional dedicação e heroísmo.
Ocorreu, também, uma proliferação de projetos de lei que sugerem a inscrição de nomes
para figurar no “Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria” e que chegam até esta Comissão de Cultura, que tem a
prerrogativa da análise do mérito. Sem uma criteriosa avaliação de nossa parte, banalizou-se a concessão
desse título e a sociedade brasileira passa ao largo dessa discussão, ficando sua análise restrita ao debate
parlamentar e aos interesses meramente locais e regionais. Muitos nomes escolhidos são praticamente
ignorados pela população brasileira, não passando de “vultos e personalidades” que fazem parte de uma
história meramente local.
Foram esses os motivos que nos levaram a solicitar à Presidência desta Comissão a
realização de uma audiência pública para discutir os critérios para a inscrição de nomes no “Livro dos Heróis e
Heroínas” do Panteão da Pátria, com vistas ao aperfeiçoamento da legislação vigente. Assim, no dia 19 de
outubro de 2017, realizou-se no âmbito da Comissão de Cultura (CCULT) uma audiência pública para tratar do
referido assunto. Dessa audiência, a qual tive a honnra de presidir, participaram os seguintes convidados: Dr.
Paulo Knauss, professor de História da Universidade Federal Fluminense (UFF) e diretor do Museu Histórico
Nacional; Drª Isabel Lustosa, pesquisadora e cientista política da Fundação Casa de Rui Barbosa; Dr. Ricardo
Oriá, historiador e consultor legislativo da área de educação e cultura da Câmara dos Deputados e o Sr. Paulo
Lima, Diretor-Substituto do Centro Cultural dos Três Poderes, ao qual o Panteão da Pátria e da Liberdade
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Tancredo Neves está vinculado.
A posição unânime foi a de que a legislação federal que disciplina o assunto (Lei nº 11.597,
de 2007) deve voltar a exigir o decurso mínimo de 50 anos de morte do homenageado para que este venha
ter seu nome inscrito no Panteão da Pátria. Segundo eles, a mudança para dez anos trouxe alguns agravantes,
pois esse prazo exíguo não é suficiente para se fazer uma avaliação histórica precisa se o suposto
homenageado merece ingressar no rol dos heróis da Pátria.
Neste sentido, apresentamos a esta Comissão um novo texto para nossa Súmula de
Recomendação da CCULT e que foi aprovada em reunião deliberativa do dia 29 de novembro de 2017.
Reproduzimos, no presente parecer, o texto desse documento:
SÚMULA Nº 1/2013 DA CCULT
RECOMENDAÇÕES AOS RELATORES
PROJETO DE LEI QUE PRETENDE A INSCRIÇÃO DE NOMES NO LIVRO DE HERÓIS E HEROÍNAS DA PÁTRIA
A Lei nº 11.597, de 2007, regulamenta o registro de nomes no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria,
depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília-DF. A distinção é fixada por lei
federal, sendo admitida a iniciativa parlamentar.
Após audiência pública realizada no dia 19.10.2017, no âmbito desta Comissão, com a presença de
historiadores e especialistas na matéria, constatou-se que a exigência legal de que o homenageado deve ter
falecido, no mínimo, há 10 (dez) anos (alterado pela Lei n.º 13.229, de 28.12.2015) é insuficiente, devido à
falta de distanciamento geracional, para que se possa avaliar se o personagem histórico merece, de fato, ter
seu nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
Recomenda-se ao Relator analisar se o homenageado faz jus à essa homenagem cívica, que constitui uma das
maiores que se possa fazer a uma personalidade de nossa História e que se atenha ao texto da Lei que, em
seu art. 1º, considera herói ou heroína “os brasileiros e brasileiras ou grupos de brasileiros que tenham
oferecido a vida à Pátria, para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo”. Nesse
sentido, um personagem de nossa História pode ter se destacado em um determinado ramo de atuação na
sociedade sem que isso seja suficiente para ser considerado herói ou heroína da Pátria.
Passemos, agora, à análise do PL nº 6.597, de 2016, que “Inscreve no Livro dos Heróis da
Pátria o nome dos atletas e equipe técnica, membros da delegação da Associação Chapecoense de Futebol
vitimados pela tragédia do acidente aéreo ocorrido em 29 de novembro de 2016 e altera a lei nº 11.597, de 29
de novembro de 2007”.
Em que pese as nobres intenções do autor da proposição, não consideramos que os atletas e

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 29 305

a equipe técnica do time da Associação Chapecoense de Futebol sejam heróis nacionais, a ponto de terem
seus nomes inscritos no livro de ação, depositado no Panteão da Pátria. A lei é muito clara quando diz, em seu
art. 1º, que o título de herói ou heroína deve ser concedido aos “brasileiros e brasileiras ou grupos de
brasileiros que tenham oferecido a vida à Pátria, para sua defesa e construção, com excepcional dedicação
e heroísmo”.
Foram eles vítimas de uma tragédia que comoveu toda a nação brasileira e com grande
repercussão internacional. A morte de 71 pessoas abalou a todos nós, sobretudo porque a grande maioria era
constituída por jovens jogadores de nosso esporte predileto, o futebol, e estavam em uma competição
internacional, representando nosso País. Recomendamos que se possam fazer outras homenagens cívicas às
vítimas do time de Chapecó, mas foi força da Lei em vigo, bem como da Súmula nº 1/2013 da Comissão de
Cultura faz-se inviável a concessão do título de herói e heroína da Pátria, aos atletas e equipe técnica da
Associação Chapecoense de Futebol no Panteão da Pátria.
Face ao exposto, nosso voto é pela REJEIÇÃO do PL nº 6.597, DE 2016.
Sala da Comissão, em 29 de maio de 2018.
Deputado DIEGO GARCIA
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Cultura, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei
nº 6.597/2016, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Diego Garcia.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Raquel Muniz - Presidente, Cabuçu Borges, Celso Jacob, Chico D'Angelo, Jandira
Feghali, Jean Wyllys, Raimundo Gomes de Matos, Thiago Peixoto, Tiririca, Waldenor Pereira, Diego Garcia,
Fábio Trad, Flavinho, Hildo Rocha, Lincoln Portela, Maria do Rosário e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputada RAQUEL MUNIZ
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 7.911-A, DE 2017
(Do Senado Federal)
PLS nº 55/11
OFÍCIO nº 563/17-SF
Acrescenta art. 4º-A à Lei nº 12.591, de 18 de janeiro de 2012, para instituir o Dia Nacional do Turismólogo.
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CULTURA
I – RELATÓRIO
O projeto de lei em análise tem como objetivo instituir o Dia Nacional do Turismólogo,
mediante alteração da Lei nº 12.591, de 2012, que reconhece a profissão de Turismólogo e disciplina o seu
exercício.
A proposição legislativa é oriunda do Senado Federal, onde foi apresentada pelo nobre
Senador Vital do Rêgo (PMDB-RN). Chegando a esta Casa Legislativa, a matéria foi distribuída às Comissões de
Cultura (CCULT) e de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC). Durante o prazo regimental, não foram
apresentadas emendas ao projeto.
Cabe-nos, agora, proceder a análise do mérito cultural da matéria, conforme dispõe o art.
32, XXI, letra “g” do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR
No mundo globalizado em que vivemos, não há quem possa questionar a importância do
turismo como instrumento indutor do desenvolvimento econômico de qualquer país.
Para que o turismo possa assumir esse papel, é preciso que se desenvolva uma gestão
qualificada dos produtos turísticos e que haja profissionais habilitados para tal fim. Por sua vez, para que um
destino turístico seja capaz de atrair visitantes, além de gerar emprego e renda para a comunidade local, de
forma sustentável, não basta simplesmente ter um atrativo. É preciso planejamento e estratégia para que
toda a cadeia do setor atue em harmonia, desde a promoção do destino até a organização da infraestrutura
receptiva de desenvolvimento de roteiros, hospedagem, aluguel de veículos, guias e tantos outros entre os
mais de cinquenta setores impactados pelo turismo. Esta é a tarefa do turismólogo, profissão que passou a ser
reconhecida recentemente.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), do Ministério da Educação, em constatou-se a existência, em 2016, de 178 Instituições de Educação
superior oferecendo 233 cursos de graduação em turismo, nos quais estão matriculados quase 18 mil
estudantes. Assim, a Lei nº 12.591, de 18 de janeiro de 2012, veio atender uma demanda dos formandos da
área que necessitavam de uma maior segurança jurídica para o exercício de sua profissão.
Segundo esse dispositivo legal, entre as atividades exercidas pelo Turismólogo estão a de
gerir estabelecimentos ligados ao turismo; coordenar a seleção e classificação de locais e áreas de interesse
turístico; formular e implantar prognósticos e proposições para o desenvolvimento do turismo; criar e
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implantar roteiros e rotas turísticas; desenvolver e comercializar novos produtos turísticos e organizar
eventos, entre outras.
O próprio Ministério do Turismo reforça, em seu sítio eletrônico, a importância do
profissional e sua atuação no mercado: "O turismólogo é capaz de transformar atrativos e destinos em
produtos turísticos que reúnam características como apelo comercial viável, sustentabilidade e envolvimento
da comunidade local"1.
A proposição em tela veio acrescentar um dispositivo à referida Lei, ao estabelecer uma data
comemorativa de homenagem a essa categoria profissional - o Turismólogo. Essa data deverá ser
comemorada, anualmente, no dia 22 de abril.
Temos ciência de que a Comissão de Cultura desta Casa Legislativa possui uma Súmula de
Recomendações aos deputados-relatores, para que, ao analisarem matérias que objetivam instituir datas
comemorativas no calendário nacional, se pautem pela observância da Lei nº 12.345, de 2010, que fixa
critério para instituição de datas comemorativas.
No entanto, por considerar o turismo importante setor estratégico da economia, ao
propiciar a geração de emprego e renda, além do importante papel do Turismólogo para o desenvolvimento
da atividade turística, manifesto-me favoravelmente ao PL nº 7.911, de 2017, do Senado Federal.
Sala da Comissão, em 08 de maio de 2018.
Deputado CABUÇU BORGES
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Cultura, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou por
unanimidade o Projeto de Lei nº 7.911/2017, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Cabuçu Borges.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Raquel Muniz - Presidente, Cabuçu Borges, Celso Jacob, Chico D'Angelo, Jandira
Feghali, Jean Wyllys, Raimundo Gomes de Matos, Thiago Peixoto, Tiririca, Waldenor Pereira, Diego Garcia,
Fábio Trad, Flavinho, Hildo Rocha, Lincoln Portela, Maria do Rosário e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.
Deputada RAQUEL MUNIZ
Presidente

1

Quem é o Turismólogo? Categoria, que teve atuação estabelecida por lei em 2012, é responsável pelo planejamento e
gestão de produtos turísticos (http://www.turismo.gov.br).
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PROJETO DE LEI N.º 8.406-A, DE 2017
(Do Sr. Lincoln Portela)
Altera a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, para obrigar os fornecedores a informar eventual
inexistência de assistência técnica no município em que será efetivada a comercialização do produto ou a
contratação do serviço; tendo parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação (relator: DEP.
MÁRCIO MARINHO).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DO CONSUMIDOR; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei n.º 8.406, de 2017, de autoria do ilustre Deputado Lincoln Portela, modifica
a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) para obrigar os fornecedores a
informar sobre a inexistência de assistência técnica no município em que seus produtos ou serviços são
ofertados.
A Proposição, que tramita em regime ordinário, será apreciada em caráter conclusivo pelas
Comissões de Defesa do Consumidor e Constituição e Justiça e de Cidadania.
Nesta Comissão de Defesa do Consumidor, recebi a honrosa incumbência de relatar a
matéria que, no prazo regimental, não recebeu emendas.
II - VOTO DO RELATOR
A Justificação do projeto é bastante elucidativa sobre a natureza e alcance da inovação
legislativa sugerida nesse PL: instituir o dever de o fornecedor comunicar a inexistência de assistência técnica
no local de venda dos produtos e serviços:
Uma informação de inequívoca importância na formação do convencimento sobre a
utilidade de um bem refere-se às condições de atendimento no momento pós-venda.
De fato, a eventual inexistência de assistência técnica na localidade de moradia ou de
uso do produto ou serviço pode mesmo transformar um bem que se revelava
extremamente interessante em negócio de risco diante dos potenciais custos de
remessa e tempo de espera em caso de necessidade de reparo.1
E, no foro responsável pela tutela do consumidor, não poderíamos seguir outro caminho que
não fosse o de saudar o autor pela brilhante iniciativa e de apoiar o oportuno projeto de lei aqui relatado.
De fato, a boa-fé e a transparência, são marcas fundamentais de nossa arquitetura de
proteção ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, define como direito essencial do
consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
O art. 31 do mesmo diploma, por seu turno, estabelece que a oferta e a apresentação de
produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras e precisas, ostensivas e em língua
portuguesa sobre suas características, qualidades, composição, preço, garantia, prazos de validade.
1

Pag. 2 (Justificação) do Projeto de Lei nº 8.406/2017, de autoria do deputado Lincoln Portela.
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Na mesma linha, o art. 37 do Código confere salvaguardas aos consumidores perante as
campanhas publicitárias, coibindo comunicações capazes de induzir em erro o consumidor quanto a quaisquer
dados sobre os produtos ou serviços.
A finalidade dessas disposições é tornar disponível ao consumidor – concretamente
hipossuficiente no patamar atual de massificação do consumo – todas as informações relevantes que cercam
a relação de consumo e que podem, de algum modo, influenciar sua decisão de aquisição, ou não, do produto
ou serviço. Em outros termos, o objetivo do Código é assegurar o ambiente propício para que o consumidor
exerça, com total liberdade e consciência, suas escolhas de consumo.
Como se apreende da modelagem concebida pelo Código, para que esse ambiente
informativo seja realmente bem-sucedido, não é suficiente apenas regular a abusividade ou a enganosidade
da informação (coibindo abusos). É fundamental que o fornecedor cumpra seu dever positivo de informação,
divulgando todos os dados úteis para o consumidor (informação ampla e adequada).
E é justamente nesse ponto que o Projeto de Lei n.º 8.406, de 2017, contribuir
decisivamente, aprimorando a qualidade da informação oferecida ao consumidor ao dar-lhe ciência sobre a
viabilidade, ou não, de acessar, na região de comercialização do produto ou serviço, os pontos de assistência
técnica em caso de necessidade de reparo.
É um dado induvidosamente pertinente, capaz de confirmar ou mesmo abortar uma decisão
de aquisição de um bem, já que os transtornos e os custos em que o consumidor incorrerá para obter
assistência, na hipótese de vício ou danos reparáveis no produto ou serviço, serão significativos.
Nesse sentido, sob o ponto de vista que deve orientar os trabalhos desta Comissão,
votamos, pela aprovação do Projeto de Lei n.º 8.406, de 2017.
Sala da Comissão, em 13 de junho de 2018.
Deputado MÁRCIO MARINHO
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Defesa do Consumidor, em reunião extraordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei nº 8.406/2017, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Márcio Marinho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:Jose Stédile - Presidente, Vinicius
Carvalho e José Carlos Araújo - Vice-Presidentes, Aureo, Cabo Sabino, Carlos Sampaio, César Halum, Chico
Lopes, Givaldo Carimbão, Irmão Lazaro, Maria Helena, Rodrigo Martins, Weliton Prado, Adelmo Carneiro Leão,
Betinho Gomes, Deley, Flaviano Melo, João Carlos Bacelar, Júlio Delgado, Márcio Marinho, Marcos Reategui,
Valtenir Pereira, Walter Ihoshi e Wolney Queiroz.
Sala da Comissão, em 20 de junho de 2018.
Deputado JOSE STÉDILE
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 8.632-A, DE 2017
(Do Senado Federal)
PLS nº 163/2017
OFÍCIO nº 960/2017 (SF)
Dispõe sobre a Semana Nacional de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação deste e dos de nºs 4360/16, 5005/16, 5560/16, e
3248/15, apensados, com substitutivo (relator: DEP. DR. SINVAL MALHEIROS).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD). APENSE-SE A ESTE O PL- 3248/2015.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
I – RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Lei oriundo do Senado Federal, de autoria do Senador Garibaldi Alves
Filho, cujo intento é a criação da Semana Nacional de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida, a ser
realizada anualmente na semana do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, data
instituída em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial da
Saúde (OMS).
A proposição obriga o Poder Público a promover “o debate, a reflexão e a conscientização
sobre o tema” do suicídio no Brasil, para “dignificar a vida”. Como resultado dessa imposição, cria-se a
obrigação de realização de eventos para atingir os propósitos teleológicos da proposição.
Apenso ao citado projeto, encontra-se o Projeto de Lei nº 3.248, de 2015, de autoria do
Deputado Sérgio Vidigal, que objetiva alterar a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências”.
Com a proposição, seria criado um novo capítulo na citada legislação, estabelecendo a
criação, no âmbito do Sistema Único de Saúde, de um programa de assistência à prevenção e ao combate ao
suicídio. Dentre as medidas citadas no projeto, destacam-se a criação de bancos de dados no âmbito do pacto
federativo, o estímulo à atuação conjunta de diferentes profissionais da área de saúde, a garantia de
tratamento farmacológico e acompanhamento psiquiátrico e a notificação a órgãos públicos sobre tentativas
e casos consumados de suicídio.
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O autor cita dados da Organização Mundial da Saúde que projetam em 2020 um cenário de
1,5 milhão de mortes decorrentes de suicídio, 2,4% do contingente total no mundo, com prevalência no
público jovem. Segundo o Deputado, nos últimos dez anos houve, no Brasil, aumento de mais de 10% nos
casos de suicídio, e nos últimos 25 anos, no público jovem, o aumento foi de mais de 30%, sendo ainda o
oitavo país com mais mortes por suicídio, em números absolutos.
Sustenta haverem cerca de duas mil unidades de Centros de Atenção Psicossocial – CAPS no
Brasil, número insuficiente para atender a estimativa de vinte milhões de brasileiros com quadro de
desorientação e/ou desordem mental.
Aponta também lacuna legislativa significativa, dado que as principais leis atinentes à saúde
pública, a saber, Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90, não possuem previsão de uma política combativa e
preventiva relacionada ao suicídio.
Também apenso está o Projeto de Lei nº 4.360, de 2016, de autoria do Deputado Átila A.
Nunes, que objetiva instituir o “plano nacional de valorização da vida e a campanha denominada “setembro
amarelo”“.
A proposição estabelece: (i) a criação de um plano nacional que tem como aspecto principal
a criação de um sistema telefônico que seja disponibilizado aos cidadãos para prevenir e combater o suicídio,
a ser gerido pelo Ministério da Saúde; (ii) a promoção de eventos, debates e bancos de dados para disseminar
informações acerca de transtornos mentais e da problemática social que é hoje o suicídio e; (iii) a
intensificação das campanhas no mês de setembro, com o “setembro amarelo”, a ser focado principalmente
no público jovem, em estudantes do ensino fundamental e médio.
Além de elencar razões aqui já expostas como justificativas para o projeto, o autor também
cita dado relevante de que a cada 40 segundos, em média, uma pessoa comete suicídio, e que apenas 28
países no mundo possuem planos estratégicos de prevenção a esse mal social, dentre os quais está o Brasil,
por intermédio da Portaria nº 1.876, de 2006, do Ministério da Saúde.
O Projeto de Lei nº 5.005, de 2016, de autoria do Deputado Daniel Coelho, estabelece a
criação da “Semana Nacional de Valorização da Vida” no mês de setembro, na semana do dia 10, assim como
o Projeto de Lei nº 5.560, de 2016, de autoria da Deputada Mariana Carvalho. As justificativas seguem a
mesma linha das aqui apresentadas, assim como as medidas acessórias a assegurar o propósito essencial das
proposições.
As proposições foram distribuídas a esta Comissão de Seguridade Social e Família e à
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e encontram-se apensadas por tratarem de temas conexos,
com tramitação prioritária por haver proposição oriunda do Senado Federal, na forma do art. 151, inciso II,
alínea “a”.
É o que cumpria relatar.
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II – VOTO
Nos termos do art. 32, inciso XVII, alíneas “a”, “c” e “d”, compete a esse egrégio colegiado
deliberar acerca de temas afetos a “assuntos relativos à saúde (...) e assistência social em geral”, “política de
saúde e processo de planificação em saúde” e ações, serviços e campanhas de saúde pública.
Inegavelmente, o suicídio é um problema social crescente que afeta a saúde e a vida de
milhares de pessoas anualmente. Por se tratar de um mal da psiquê, esta, por sua vez, intrínseca ao sistema
nervoso humano, evidente tratar-se de algo atinente à saúde individual, com repercussão na esfera social, de
forma a demandar ação governamental ante o contrato social de poder vigente nas sociedades
contemporâneas, especialmente com o welfare state, o chamado “estado de bem estar social”.
Sequer é necessário tecer maiores considerações sobre o tamanho do problema que é o
suicídio, como ele afeta e devasta famílias inteiras, destruindo vidas e trazendo profunda consternação social.
Independentemente das estatísticas sobre o tema, aqui já teríamos razões mais do que suficientes para,
enquanto agentes públicos, agir no enfrentamento ao problema. E, considerando que os dados são cada vez
mais preocupantes no tocante à incidência do problema, urge ainda maior necessidade da presente atuação
legislativa.
Cumpre destacar que a legislação, conforme asseverado na justificativa do Deputado Sérgio
Vidigal, é, de fato, omissa quanto ao devido enfrentamento que o suicídio deve ter por parte dos órgãos
públicos. Não pode toda a política brasileira de enfrentamento ao suicídio restringir-se a um ato infra legal
revogável por ato discricionário e monocrático. Assim, é medida impositiva a atuação da Câmara dos
Deputados nesse sentido, e louvo a iniciativa dos nobres autores por tão relevante e combativo gesto.
Assim, adianto a conclusão do voto para asseverar que será pela aprovação de todos os
citados projetos de lei, na forma de substitutivo, pelas razões que passo a expor.
Todas as proposições são de mérito elevadíssimo. Algumas possuem idêntica finalidade,
dispondo de menos ou mais medidas que visam alcançar o mesmo fim: valorizar a vida e combater e prevenir
a ocorrência de suicídios, tentados ou consumados, em nosso país. Assim, reputo impossível rejeitar qualquer
uma delas, de forma que um substitutivo que harmonize os textos se afigura uma hipótese plausível.
Entendemos, contudo, que a oportunidade pode servir não somente para criar uma data
comemorativa que vise o combate ao mal do suicídio. Esta é uma oportunidade de regulamentar, através de
iniciativa legislativa e parlamentar, uma política pública sobre o tema.
A disseminação de informações, a realização de eventos, congressos, seminários e a
distribuição de cartilhas, conforme salientado na iniciativa de todos os nobres autores, é medida essencial. O
conhecimento liberta. E destacamos também a sugestão apresentada no PL nº 4.360/2016, de estabelecer
uma linha telefônica de apoio a quem tenha desejos suicidas.
Nesse tocante, ressaltamos que essa já é uma situação em curso no Brasil. O Centro de
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Valorização da Vida – CVV, associação civil sem fins lucrativos, existente desde 1962 e reconhecida como de
Utilidade Pública Federal desde 1973, participou da criação da Política Nacional de Prevenção do Suicídio
estabelecida pela Portaria nº 1.876/2006 do Ministério da Saúde e tem contribuído decisivamente para sua
efetividade. O CVV mantém com o Ministério da Saúde, desde 2015, um termo de cooperação para
implementação de uma linha gratuita nacional de prevenção do suicídio, que atualmente está em expansão e
em breve abarcará todo o território nacional.
Assim, vemos que não seria sequer um gasto novo trazido ao Poder Público, posto já ser um
plano em andamento e com previsão de término da disponibilização em todo o Brasil em prazo compatível
com aquele que estabelecemos nesta Lei como necessário a proporcionar as devidas adaptações ao
cumprimento do projeto que se pretende aprovar.
Entendemos, ainda, que o foco dessas campanhas não deve ser predominante nos ensinos
fundamental e médio, mas médio e superior. No ensino fundamental encontram-se pessoas e adolescentes
que precisam de maior maturação emocional para tratar sobre tema tão complexo.
Além disso, as estatísticas demonstram que o público jovem tem sido a vítima predominante
desse mal social, possivelmente impactados pelas pressões contemporâneas que têm sido imputadas às
pessoas nessa faixa etária. Assim, o ideal é focar em indivíduos que estão a caminho do meio universitário ou
em seu seio, como forma de combater o suicídio em seu maior núcleo de incidência.
Ante o exposto, o voto é pela APROVAÇÃO dos Projetos de Lei nº 8.632, de 2017, nº 3.248,
de 2015, nº 4.360, de 2016, nº 5.005, de 2016, e 5.560, de 2016, na forma do substitutivo anexo.
Sala da Comissão, 16 de maio de 2018.

DR. SINVAL MALHEIROS
Médico e Deputado Federal (PODEMOS/SP)
SUBSTITUTIVO
(Do Sr. Deputado Dr. Sinval Malheiros)
Institui a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Suicídio e de
Valorização da Vida e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Suicídio e de Valorização da
Vida e estabelece medidas para sua concretização.
Art. 2° O suicídio constitui mal social a ser combatido através da atuação conjunta da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Parágrafo único. Cabe ao Poder Público a realização de campanhas com foco informativo e
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educativo de valorização da vida, realizadas as seguintes medidas:
I – desenvolver estratégias de informação, de comunicação e de sensibilização da sociedade de
que o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser prevenido;
II – promoção de palestras e seminários voltados à população em geral e aos profissionais da
área de saúde, para orientar e alertar sobre o quadro clínico psicológico, especialmente com a análise de
tendências comportamentais de potenciais suicidas;
III – divulgação de material por todos os meios publicitários e comunicativos possíveis, inclusive
redes sociais, com objetivo de valorizar a vida humana, estimulando a prática de hábitos física e mentalmente
saudáveis, como a leitura e a prática de atividades físicas e esportivas;
IV – distribuição de cartilhas didáticas a órgãos públicos, de forma a proporcionar a capacitação
dos servidores públicos no trato de pessoas que manifestem tendências suicidas;
V – incentivo público à procura por profissionais especializados em quadros clínicos
depressivos, com a indicação, nas ações de incentivo, dos sintomas tipicamente apresentados por pessoas
com depressão e suicídio;
VI – criação de canais de atendimento pessoal, inclusive por meio telefônico, para atendimento
de pessoas com desejos suicidas;
VII – orientação interdisciplinar aos profissionais da área de saúde, com vistas a dar a maior
efetividade possível na identificação e tratamento de pessoas com desejos suicidas.
Art. 3º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal manterão banco de dados
conjunto com informações sobre casos tentados e consumados de suicídio.
§ 1º Ficam as pessoas jurídicas de direito privado que atuam na área de saúde, como os
hospitais, clínicas médicas e organizações da sociedade civil que atuam na área de saúde, e os servidores
públicos envolvidos direta ou indiretamente no atendimento a ocorrências de suicídio, tentado ou
consumado, obrigados a notificar as autoridades competentes pela gestão do banco de dados a que se refere
o caput deste .
§ 2º Os dados constantes desse banco de dados serão publicados anualmente e servirão de
subsídio para o aprimoramento da política nacional de enfrentamento ao suicídio.
Art. 4º É dever do Estado fornecer condições de tratamento a pessoas com desejo suicida,
incluídos aí a disponibilização de profissional competente da área de saúde, especialmente psiquiatra e
psicólogo, a depender do quadro clínico do paciente.
Parágrafo único. Cabe ao Estado custear também o tratamento farmacológico que porventura
se faça necessário ao tratamento de pessoas com tendências suicidas que sejam economicamente
hipossuficientes.
Art. 5º As instituições de ensino médio e superior deverão promover seminários anuais visando
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a valorização da vida e a prevenção e o combate ao suicídio.
Parágrafo único. Às instituições de ensino públicas caberá a realização de seminário, com a
definição de data de acordo com seus próprios calendários, permitida a solicitação de profissional capacitado
integrante das carreiras do Serviço Único de Saúde para proferir palestra sobre o tema.
Art. 6º O Poder Público deverá manter linha telefônica ou outro meio de atendimento que faça
uso da internet como canal de atendimento para pessoas com desejos suicidas.
§ 1º Os funcionários responsáveis pelo atendimento que trata o caput deste artigo serão
previamente capacitados.
§ 2º O disposto no caput será realizado às expensas do Poder Público, permitida a celebração
de acordos de cooperação ou outros meios de descentralização e delegação de atividades a pessoas jurídicas
de direito privado com atuação vinculada ao combate e à prevenção do suicídio.
Art. 8º Fica instituído o “Setembro Amarelo”, mês no qual as campanhas de combate e
prevenção ao suicídio e valorização à vida deverão ser intensificadas.
Art. 9º É instituída a Semana Nacional de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida, a ser
realizada, anualmente, na semana que compreender o dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do
Suicídio.
Art. 10 As datas comemorativas mencionadas nos arts. 8º e 9º desta Lei integram o Calendário
Oficial Nacional e têm por finalidade promover o debate, a reflexão e a conscientização sobre o tema do
suicídio na sociedade brasileira, com o objetivo de dignificar a vida no Brasil, em reação ao suicídio e a seus
fatores condicionantes e determinantes.
Parágrafo único. Os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e pela implementação de
políticas públicas relacionadas à prevenção do suicídio são incumbidos de realizar e divulgar eventos que
promovam o debate, a reflexão e a conscientização sobre o tema.
Art. 11 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações do
orçamento da Seguridade Social, no âmbito de atribuição de cada ente federativo.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor após o transcurso de um ano de sua data de publicação.
DR. SINVAL MALHEIROS
Médico e Deputado Federal (PODEMOS/SP)
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei nº 8.632/2017, do PL 4360/2016, do PL 5005/2016,
do PL 5560/2016, e do PL 3248/2015, apensados, com substitutivo, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Dr. Sinval Malheiros.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Juscelino Filho - Presidente, Ságuas Moraes e Miguel Lombardi - Vice-Presidentes,
Adelson Barreto, Alan Rick, Alexandre Serfiotis, Antonio Brito, Benedita da Silva, Carmen Zanotto, Célio
Silveira, Conceição Sampaio, Dr. Jorge Silva, Dr. Sinval Malheiros, Eduardo Barbosa, Floriano Pesaro, Geovania
de Sá, Geraldo Resende, Hiran Gonçalves, Jandira Feghali, Jean Wyllys, João Marcelo Souza, Jorge Solla,
Leandre, Luciano Ducci, Mandetta, Mara Gabrilli, Mário Heringer, Paulo Foletto, Pepe Vargas, Ricardo Barros,
Rosangela Gomes, Saraiva Felipe, Sergio Vidigal, Zeca Cavalcanti, Zenaide Maia, Adelmo Carneiro Leão, Afonso
Hamm, Chico D'Angelo, Christiane de Souza Yared, Diego Garcia, Erika Kokay, Fabio Reis, Givaldo Carimbão,
Heitor Schuch, Jô Moraes, João Campos, Laercio Oliveira, Raimundo Gomes de Matos e Roberto Britto.
Sala da Comissão, em 20 de junho de 2018.

Deputado JUSCELINO FILHO
Presidente
SUBSTITUTIVO ADOTADO AOS
PROJETOS DE LEI Nº 8.632, DE 2017,
PL 3.248/2015, PL 4.360/2016, PL 5.005/2016 e PL 5.560/2016
Institui a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Suicídio e
de Valorização da Vida e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Suicídio e de Valorização da
Vida e estabelece medidas para sua concretização.
Art. 2° O suicídio constitui mal social a ser combatido através da atuação conjunta da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Parágrafo único. Cabe ao Poder Público a realização de campanhas com foco informativo e
educativo de valorização da vida, realizadas as seguintes medidas:
I – desenvolver estratégias de informação, de comunicação e de sensibilização da sociedade de
que o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser prevenido;
II – promoção de palestras e seminários voltados à população em geral e aos profissionais da
área de saúde, para orientar e alertar sobre o quadro clínico psicológico, especialmente com a análise de
tendências comportamentais de potenciais suicidas;
III – divulgação de material por todos os meios publicitários e comunicativos possíveis, inclusive
redes sociais, com objetivo de valorizar a vida humana, estimulando a prática de hábitos física e mentalmente
saudáveis, como a leitura e a prática de atividades físicas e esportivas;
IV – distribuição de cartilhas didáticas a órgãos públicos, de forma a proporcionar a capacitação
dos servidores públicos no trato de pessoas que manifestem tendências suicidas;
V – incentivo público à procura por profissionais especializados em quadros clínicos
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depressivos, com a indicação, nas ações de incentivo, dos sintomas tipicamente apresentados por pessoas
com depressão e suicídio;
VI – criação de canais de atendimento pessoal, inclusive por meio telefônico, para atendimento
de pessoas com desejos suicidas;
VII – orientação interdisciplinar aos profissionais da área de saúde, com vistas a dar a maior
efetividade possível na identificação e tratamento de pessoas com desejos suicidas.
Art. 3º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal manterão banco de dados
conjunto com informações sobre casos tentados e consumados de suicídio.
§ 1º Ficam as pessoas jurídicas de direito privado que atuam na área de saúde, como os
hospitais, clínicas médicas e organizações da sociedade civil que atuam na área de saúde, e os servidores
públicos envolvidos direta ou indiretamente no atendimento a ocorrências de suicídio, tentado ou
consumado, obrigados a notificar as autoridades competentes pela gestão do banco de dados a que se refere
o caput deste .
§ 2º Os dados constantes desse banco de dados serão publicados anualmente e servirão de
subsídio para o aprimoramento da política nacional de enfrentamento ao suicídio.
Art. 4º É dever do Estado fornecer condições de tratamento a pessoas com desejo suicida,
incluídos aí a disponibilização de profissional competente da área de saúde, especialmente psiquiatra e
psicólogo, a depender do quadro clínico do paciente.
Parágrafo único. Cabe ao Estado custear também o tratamento farmacológico que porventura
se faça necessário ao tratamento de pessoas com tendências suicidas que sejam economicamente
hipossuficientes.
Art. 5º As instituições de ensino médio e superior deverão promover seminários anuais visando
a valorização da vida e a prevenção e o combate ao suicídio.
Parágrafo único. Às instituições de ensino públicas caberá a realização de seminário, com a
definição de data de acordo com seus próprios calendários, permitida a solicitação de profissional capacitado
integrante das carreiras do Serviço Único de Saúde para proferir palestra sobre o tema.
Art. 6º O Poder Público deverá manter linha telefônica ou outro meio de atendimento que faça
uso da internet como canal de atendimento para pessoas com desejos suicidas.
§ 1º Os funcionários responsáveis pelo atendimento que trata o caput deste artigo serão
previamente capacitados.
§ 2º O disposto no caput será realizado às expensas do Poder Público, permitida a celebração
de acordos de cooperação ou outros meios de descentralização e delegação de atividades a pessoas jurídicas
de direito privado com atuação vinculada ao combate e à prevenção do suicídio.
Art. 8º Fica instituído o “Setembro Amarelo”, mês no qual as campanhas de combate e

318 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

prevenção ao suicídio e valorização à vida deverão ser intensificadas.
Art. 9º É instituída a Semana Nacional de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida, a ser
realizada, anualmente, na semana que compreender o dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do
Suicídio.
Art. 10 As datas comemorativas mencionadas nos arts. 8º e 9º desta Lei integram o Calendário
Oficial Nacional e têm por finalidade promover o debate, a reflexão e a conscientização sobre o tema do
suicídio na sociedade brasileira, com o objetivo de dignificar a vida no Brasil, em reação ao suicídio e a seus
fatores condicionantes e determinantes.
Parágrafo único. Os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e pela implementação de
políticas públicas relacionadas à prevenção do suicídio são incumbidos de realizar e divulgar eventos que
promovam o debate, a reflexão e a conscientização sobre o tema.
Art. 11 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações do
orçamento da Seguridade Social, no âmbito de atribuição de cada ente federativo.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor após o transcurso de um ano de sua data de publicação.
Sala da Comissão, 20 de junho de 2018.
Deputado JUSCELINO FILHO
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 8.633-B, DE 2017
(Do Sr. Marcelo Matos)
Denomina "Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola", o trecho da rodovia BR-101 no Estado do Rio de
Janeiro; tendo parecer: da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação (relator: DEP. RONALDO LESSA);
e da Comissão de Cultura, pela aprovação (relator: DEP. CHICO D'ANGELO).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
VIAÇÃO E TRANSPORTES;
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CULTURA
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei em análise, de autoria do ilustre Deputado Marcelo Matos, pretende
denominar “Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola”, o trecho da rodovia BR-101 no Estado do Rio de
Janeiro.
A matéria foi distribuída à Comissão de Viação e Transportes e à Comissão de Cultura, para
exame de mérito, e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para exame de constitucionalidade e
juridicidade. Está sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões, conforme o disposto no art. 24, II, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). O regime de tramitação é ordinário, consoante
preceitua o art. 151, III, do RICD.
Cumpridos os procedimentos e esgotados os prazos regimentais, não foram apresentadas
emendas ao projeto.
É o Relatório.
II - VOTO DO RELATOR
O Projeto de Lei em análise é absolutamente meritório, pois presta uma justa homenagem a
uma expressiva liderança brasileira, o Herói da Pátria Leonel de Moura Brizola.
Em 1958, o homenageado foi eleito governador do Rio Grande do Sul, com mais de 55% dos
votos. Entre os feitos de sua passagem no governo gaúcho, citamos a criação da Caixa Econômica Estadual, da
Aços Finos Piratini e da Companhia Riograndense de Telecomunicações, a aquisição do controle acionário do
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Banco do Rio Grande do Sul, e a construção de 5.902 escolas primárias, 278 escolas técnicas e 131 ginásios e
escolas normais.
Leonel de Moura Brizola foi expoente na defesa da democracia. Durante o tormentoso
período após a renúncia de Jânio Quadros, momento em que a posse do então Vice-Presidente João Goulart
era questionada, o homenageado liderou grande mobilização conhecida como “Campanha da Legalidade”,
com repercussão em todos os rincões nacionais.
Em 1962, foi eleito Deputado Federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro com expressiva
votação. Como líder da Frente de Mobilização Popular, apoiou Jango na promoção das Reformas de Base.
Cassado pelo Ato Institucional nº 1, Brizola exilou-se no Uruguai durante a maior parte do
Regime Militar.
Em 1979, retorna ao Brasil e, em 1982, elege-se governador do Rio de Janeiro. A deflagração
da bandeira da educação pública de qualidade é uma notável conquista em sua passagem no governo
fluminense. Destacam-se os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPS), instituições de ensino erigidas
em favelas e regiões da periferia da capital e do Estado do Rio de Janeiro, com concepção pedagógica de
Darcy Ribeiro e projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, cujo objetivo era manter crianças dentro do
ambiente escolar durante a maior parte do dia, fornecendo cinco refeições diárias. A pedra fundamental do
projeto era garantir educação pública de qualidade às classes sociais menos favorecidas.
Como expoente da defesa dos direitos humanos, Brizola criou o Conselho de Direitos
Humanos do Estado do Rio de Janeiro com o intuito de promover o respeito aos direitos fundamentais da
pessoa humana e do cidadão.
Essas são apenas algumas passagens da notável biografia do homenageado. Como
governador do Estado do Rio de Janeiro de 1983 a 1987 e de 1991 a 1994, pela análise de mérito que nos
compete, é louvável denominar “Governador Leonel de Moura Brizola” o trecho fluminense da rodovia BR101.
Congratulamos o autor da matéria, o Deputado Marcelo Matos, pela fundamentada
justificação da proposição e fazemos votos de que esta homenagem seja inspiração para as atuais e futuras
lideranças nacionais de que o caminho a ser trilhado se fundamenta na educação.
Em face do exposto, votamos com bastante satisfação pela aprovação do Projeto de Lei nº
8.633, de 2017.
Sala da Comissão, em 12 de junho de 2018.
Deputado CHICO D'ANGELO
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Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Cultura, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou por
unanimidade o Projeto de Lei nº 8.633/2017, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Chico D'Angelo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Raquel Muniz - Presidente, Cabuçu Borges, Celso Jacob, Chico D'Angelo, Jandira
Feghali, Jean Wyllys, Raimundo Gomes de Matos, Thiago Peixoto, Tiririca, Waldenor Pereira, Diego Garcia,
Fábio Trad, Flavinho, Hildo Rocha, Lincoln Portela, Maria do Rosário e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputada RAQUEL MUNIZ
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 9.006-A, DE 2017
(Do Senado Federal)
PLS nº 56/2014
OFÍCIO nº 1175/17 (SF)
Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para incluir no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a formulação e a execução da política de informação e assistência toxicológica e de logística de antídotos
e medicamentos utilizados em intoxicações; tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (relatora: DEP. LAURA CARNEIRO).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

I - RELATÓRIO
O projeto de lei em epígrafe acrescenta novo inciso e novo parágrafo ao art. 6º da Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, para incluir no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a formulação
e a execução da política de informação e assistência toxicológica e de logística de antídotos e medicamentos
utilizados em intoxicações, entendendo-se por assistência toxicológica o conjunto de ações e serviços de
prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias
químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas.
A proposição, que tem a Câmara dos Deputados como Casa revisora, tramita em regime de
prioridade, sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões. Cabe à Comissão de Seguridade Social e Família o
exame do mérito, depois seguindo para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. No prazo
regimental não foram oferecidas emendas.

II - VOTO DA RELATORA

À primeira vista o projeto de lei em comento pode parecer desnecessário, pois é para todos
lógico que o SUS deve encarregar-se das atividades descritas. Entretanto, ao revisarmos a Lei n° 8.080, de 1990,
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constatamos não haver ali nenhuma menção sequer a toxicologia. Isso apesar de a lei destacar várias outras
ações que estão inevitavelmente sob a égide do SUS.

Muitas vezes as nossas leis descrevem e enumeram exaustivamente os temas que disciplinam,
e isso não se dá por preciosismo do legislador, mas devido ao fato de nosso ordenamento seguir o modelo do
Direito Romano, em que vale o que está escrito.
O nobre autor, no uso de grande perspicácia, detectou um vazio no texto legal que passara
até então despercebido e tratou de saná-lo. Apesar de improvável, existe, sim, a possibilidade que alguém
conteste judicialmente as ações do SUS no tocante à toxicologia. Essa possibilidade será definitivamente
afastada pela transformação em lei desta proposição, cujo mérito é inequívoco.
Apresento, pois, voto pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n° 9.006, de 2017.

Sala da Comissão, em 19 de dezembro de 2017.

Deputada Federal LAURA CARNEIRO
Relatora

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 9.006/2017, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Laura
Carneiro.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ságuas Moraes e Miguel Lombardi - Vice-Presidentes, Adelson Barreto, Antonio Brito,
Carmen Zanotto, Célio Silveira, Conceição Sampaio, Dr. Jorge Silva, Dulce Miranda, Eduardo Barbosa, Flavinho,
Floriano Pesaro, Geovania de Sá, Geraldo Resende, Hiran Gonçalves, Jandira Feghali, Jean Wyllys, Jorge Solla,
Laura Carneiro, Luciano Ducci, Mandetta, Norma Ayub, Padre João, Saraiva Felipe, Sergio Vidigal, Toninho
Pinheiro, Zenaide Maia, Adelmo Carneiro Leão, Afonso Hamm, Arnaldo Faria de Sá, Chico D'Angelo, Christiane
de Souza Yared, Diego Garcia, Erika Kokay, Flávia Morais, Heitor Schuch, Júlia Marinho, Raimundo Gomes de
Matos, Raquel Muniz, Renato Andrade, Roberto Britto e Rôney Nemer.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.
Deputado JUSCELINO FILHO
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 9.262-A, DE 2017
(Da Sra. Jandira Feghali)
Inscreve o nome de Nise Magalhães da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria; tendo parecer da
Comissão de Cultura, pela aprovação (relator: DEP. THIAGO PEIXOTO).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CULTURA; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CULTURA
I – RELATÓRIO
A proposição, de autoria do Deputado Jandira Feghali, visa inscrever o nome de Nise Magalhães
da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
O PL em questão foi distribuído às Comissões de Cultura (CCULT); e Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC).
Durante o prazo para apresentação de Emendas na CCULT não foram apresentadas.
A proposição está sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões e tramita em regime
ordinário.
É o relatório.
II – VOTO DO RELATOR
Cabe a CCULT analisar o mérito da proposição o que fazemos agora. Para tanto é necessário
analisarmos a história de vida da Sra. Nise Magalhães da Silveira.
Haja vista o disposto no art. 1º, da Lei 11.597/2007, o registro no livro dos Heróis e Heroínas da
Pátria se destina a brasileiros e brasileiras ou de grupos de brasileiros que tenham oferecido a vida à Pátria,
para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo. Essa inscrição deve ocorrer mediante
edição de lei, desde que decorridos 10 (dez) anos da morte ou presunção de morte do homenageado.
Nascida em 15 de fevereiro de 1905, Nise Magalhães da Siveira formou-se médica, dedicou sua
vida à psiquiatria e foi uma das pioneiras no Brasil contra os tratamentos agressivos que eram usados em
manicômios e hospitais psiquiátricos, tais como: eletrochoque, insulinoterapia, lobotomia, entre outros.
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Além da sua atuação na área da Medicina também aturou na seara política, tendo sido presa
em 1936 por possuir livros que traziam material contrário à visão do governo. Na prisão se encontrou com
Graciliano Ramos, se tornando personagem de seu livro “Memórias do Cárcere” cuja descrição era a seguinte:
“Lamentei ver a minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos
seus queridos loucos. Sabia-se culta e boa. Rachel de Queiroz me afirmara a grandeza
moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como escusar-se a
tomar espaço.”
Nise Magalhães da Silveira foi uma das pioneiras no Brasil na busca de transformar o
tratamento de transtornos mentais, buscando tratamentos menos agressivos e não resolutos a partir de um
novo olhar sobre os pacientes.
Em 1952, ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. Se tratava de um
centro de estudo e pesquisa destinado à preservação dos trabalhos produzidos nos estúdios de modelagem e
pintura de pacientes, valorizando-os como documentos que abriam novas possibilidades para uma
compreensão mais profunda do universo daqueles que sofrem de esquizofrenia.
Em 1956, Nise desenvolveu outro projeto revolucionário: a Casa Palmares, uma clínica voltada
à reabilitação de pacientes de instituições psiquiátricas. Nesse espaço os pacientes eram estimulados a
expressar sua criatividade, se tornando uma etapa intermediária entre rotina hospitalar e sua reintegração à
vida em sociedade.
Nise foi aluna de Carl Gustav Jung em dois períodos, de 1957 a 1958 e 1961 a 1962, sendo uma
das introdutoras da psicologia junguiana no Brasil. Inclusive o próprio Jung a estimulou a apresentar uma
mostra das obras de sus pacientes, que recebeu o nome “A Arte e a Esquizofrenia”, ocupando 5 (cinco) saldas
no “II Congresso Internacional de Psiquiatria”, realizado em 1957, em Zurique.
Para ela, os manicômios eram uma confusão entre hospital psiquiátrico com cárcere, com os
pacientes tratados como presos. Contrária a essa abordagem e buscando um olhar humanista sobre os
pacientes, ela apresentou alternativas que mudaram os tratamentos e as relações entre psiquiatras e
pacientes.
Nise Magalhães da Silveira faleceu em 30 de outubro de 1999, foi uma mulher à frente de seu
tempo. Com sensibilidade ímpar, ela humanizou a forma como doentes mentais eram tratados, enfrentou o
preconceito, a resistência e machismo. Por todos os seus feitos, conquistas e história de vida, ela merece ser
conhecida, reconhecida e homenageada.
Por todo o exposto, manifestamo-nos pela aprovação do PL 39262/2017 e pela inclusão do
nome de Nise Magalhães da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
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Sala da Comissão, 22 de maio de 2018.
THIAGO PEIXOTO
PSD/GO
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Cultura, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou por
unanimidade o Projeto de Lei nº 9.262/2017, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Thiago Peixoto.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Raquel Muniz - Presidente, Cabuçu Borges, Celso Jacob, Chico D'Angelo, Jandira
Feghali, Jean Wyllys, Raimundo Gomes de Matos, Thiago Peixoto, Tiririca, Waldenor Pereira, Diego Garcia,
Fábio Trad, Flavinho, Hildo Rocha, Lincoln Portela, Maria do Rosário e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputada RAQUEL MUNIZ
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 9.465-A, DE 2018
(Do Sr. Herculano Passos)
Confere ao Município de Bragança Paulista, no Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional da Linguiça
Artesanal; tendo parecer da Comissão de Cultura, pela aprovação (relator: DEP. THIAGO PEIXOTO).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CULTURA
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 9.465, de 2018, de autoria do Deputado Herculano Passos, visa
homenagear a cidade de Bragança Paulista, no Estado de São Paulo, concedendo o título de Capital Nacional
da Linguiça Artesanal.
A Mesa da Câmara dos Deputados distribuiu o projeto à Comissão de Cultura, para a
apreciação conclusiva do mérito, e à Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, para o exame da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Cabe, nesta oportunidade, à Comissão de Cultura examinar a matéria quanto ao mérito
cultural.
No prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o Relatório.
II - VOTO DO RELATOR
O Projeto de Lei em análise objetiva conceder ao Município de Bragança Paulista, situado no
Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional da Linguiça Artesanal.
Segundo o autor, Deputado Herculano Passos, a proposta se justifica pois:
Atualmente, a linguiça artesanal é uma importante atividade econômica do
município, e também tem sido adotada como elemento de identificação para a
estruturação turística. Ou seja, o Município não se limita a ser um grande produtor,
mas inseriu esta atividade no seio de sua vida cultural.
A identificação cultural da cidade com a linguiça artesanal é tanta que ali ocorre a
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“Festa da Linguiça”, um festival que reforça a identidade local.
Em 2017, a Prefeitura da Estância de Bragança Paulista, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo e organização da ALBRAG – Associação dos Produtores
de Linguiça e Embutidos de Bragança Paulista, realizou a sétima edição da tradicional
Festa, que contou com a participação de doze produtores de linguiça que
apresentaram diversos tipos e sabores da iguaria, com pratos inusitados e criativos,
assim como o tradicional lanche com vinagrete e o churrasco. Esta edição da festa da
linguiça, que contou ainda com a parceria da Associação de Bares e Restaurantes de
Bragança – Sabores de Bragança, teve diversas atrações para agradar ao público, como
espaço kids, programação musical, com shows do sertanejo ao pop rock, e eventos
gastronômicos, dentre eles o “Concurso Glutão”, que tinha o objetivo de eleger quem
conseguiria comer mais centímetros ou metros do lanche preparado pelos
organizadores.
O Deputado Herculano Passos fundamenta sua proposta inclusive nas raízes históricas desse
produto, que se tornou importante destaque na atividade econômica e turística da região de Bragança
Paulista, mas foi disseminada por uma família de imigrantes italianos que vieram morar no Brasil.
Segundo uma das versões mais aceitas, a história da linguiça artesanal bragantina
teve início em 1911 na região da Calábria, Itália, com Dona Palmira Boldrini. Contam os
historiadores que ela preparava a linguiça caseira, feita de pernil de porco, de forma
inigualável, tendo a fama de sua receita se espalhado rapidamente, levando Dona
Palmira a comercializar o produto.
Durante a Segunda Guerra Mundial, ela teria tido a ideia de produzir a conhecida
"linguiça calabresa" de forma menos perecível, para que o marido e os filhos
pudessem se alimentar durante a batalha. Ao final da guerra, a família decide vir para
o Brasil e se estabelecer em Bragança Paulista.
O marido, Sr. Luigi, foi trabalhar na Fazenda Colonial, próxima ao então distrito de
Pedra Bela, enquanto Dona Palmira e as filhas, Palma e Giovanna, deram continuidade
à produção de linguiça em Bragança. A notícia se espalhou pela região e a produção foi
aumentando. Um integrante da Força Expedicionária Brasileira, Octávio Pereira Leite,
que lutou na segunda guerra, também teria divulgado a famosa receita que
experimentara na Itália. E a fama da linguiça cresceu.
Em sua casa, à Praça José Bonifácio, Dona Palmira preparava a linguiça que chegava
até as repartições públicas de São Paulo. Vendedores percorriam a região bragantina,
com suas camionetas ou furgões, levando a linguiça da terra. Muitos comerciantes se
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enriqueceram com essa prática. Ainda hoje, muita é a procura pelos visitantes da
cidade, seja em restaurantes, bares, açougues e até mesmo às margens das rodovias.
Face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 9.465, de 2018.
Sala da Comissão, em 06 de junho de 2018.
Deputado THIAGO PEIXOTO
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Cultura, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou por
unanimidade o Projeto de Lei nº 9.465/2018, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Thiago Peixoto.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Raquel Muniz - Presidente, Cabuçu Borges, Celso Jacob, Chico D'Angelo, Jandira
Feghali, Jean Wyllys, Raimundo Gomes de Matos, Thiago Peixoto, Tiririca, Waldenor Pereira, Diego Garcia,
Fábio Trad, Flavinho, Hildo Rocha, Lincoln Portela, Maria do Rosário e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputada RAQUEL MUNIZ
Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 9.811-A, DE 2018
(Do Sr. Rogério Peninha Mendonça)
Confere ao Município de São João Batista, localizado no Estado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional
da Imigração Italiana e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Cultura, pela aprovação
(relator: DEP. RAIMUNDO GOMES DE MATOS).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
CULTURA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE CULTURA
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 9.811, de 2018, de autoria dos Senhores Deputados Rogério Peninha
Mendonça e João Paulo Kleinübing, confere ao Município de São João Batista, localizado no Estado de Santa
Catarina, o título de Capital Nacional da Imigração Italiana e dá outras providências. Esse é o teor de sua
ementa de seu art. 1º. O art. 2º determina que a lei entra em vigor na data de sua publicação. Por fim, o art.
3º revoga a Lei nº 13.617, de 11 de janeiro de 2018, que institui no calendário oficial brasileiro o dia 26 de
junho como a Data do Reconhecimento do Município de Santa Teresa, no Estado do Espírito Santo, como
Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil.
A proposição foi distribuída às Comissões de Cultura (CCult) e de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC).
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o Relatório.
II - VOTO DO RELATOR
O Projeto de Lei nº 9.811, de 2018, de autoria dos Senhores Deputados Rogério Peninha
Mendonça e João Paulo Kleinübing, confere ao Município de São João Batista, localizado no Estado de Santa
Catarina, o título de Capital Nacional da Imigração Italiana e dá outras providências. Esse é o teor de sua
ementa de seu art. 1º. O art. 2º determina que a lei entra em vigor na data de sua publicação. Por fim, o art.
3º revoga a Lei nº 13.617, de 11 de janeiro de 2018, que institui no calendário oficial brasileiro o dia 26 de
junho como a Data do Reconhecimento do Município de Santa Teresa, no Estado do Espírito Santo, como
Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil.
Efetuando-se exame comparativo do Projeto de Lei que deu origem à Lei nº 13.617/2018 e
do Projeto de Lei em análise (PL nº 9.811/2018), constata-se que o pioneirismo na imigração italiana no Brasil
é do Município de São João Batista (SC). O Município de Santa Teresa (ES) recebeu seus primeiros imigrantes
italianos em 1874, enquanto o mesmo fenômeno ocorreu em São João Batista (SC) em 1836, portanto em
data muito anterior.
Registre-se, ainda, que tramita nesta Casa, em sentido similar, o Projeto de Lei nº 7.483, de
2014, que pretende declarar o Município de Porto Real (RJ) como “berço da colonização italiana no Brasil”.
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Observando-se a Justificação dessa última proposição, a data de chegada dos primeiros italianos nesse
Município é 1875. Nada impede que outros Parlamentares na esfera federal venham reivindicar para outros
Municípios, futuramente, a mesma condição já disputada pelas três cidades mencionadas.
Portanto, diante das informações disponíveis e com base nos dados históricos aos quais se
pode ter acesso até o presente, é necessário efetuar encaminhamento que ordene minimamente a questão
de qual cidade ostentaria o título de “pioneira”, “berço” ou que possa ser considerada “Capital Nacional” da
imigração italiana no Brasil, título que pressupõe também o pioneirismo da chegada desses imigrantes ao
nosso País.
A proposição em análise, PL nº 9.811/2018, também se apoia documentalmente na Moção
nº 7/2018 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de autoria do Deputado Estadual Altair Silva
e outros, na qual os Parlamentares daquela Unidade da Federação apelam “para a correção do equívoco
histórico cometido com a sanção da Lei Federal nº 13.617/2018”. Defendem que o pioneirismo na colonização
italiana no Brasil deveria ser, de fato, atribuído “à Colônia Nova Itália, no Município de São João Batista” (SC).
A referida Moção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina embasa-se em pesquisas do
Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e em levantamento documental realizado por historiador
local. A Moção detalha os dados que comprovariam como mais correta a atribuição do pioneirismo na
imigração italiana ao Brasil ao Município de São João Batista (SC), indicando que a colonização italiana
naquela cidade teria sido iniciada em 1836.
Além disso, o Projeto de Lei nº 9.811/2018 cita outras informações que corroboram o teor
da Moção da Assembleia Legislativa:
Recorremos à abalizada opinião de obras clássicas da historiografia brasileira, que
atestam a chegada dos primeiros imigrantes italianos em Santa Catarina:
O estado de Santa Catarina foi pioneiro em fato de colonização italiana. Já em
1836 o suíço Enrico Shutel, agente consular do rei da Sardenha, fazia chegar ao Brasil
180 imigrantes sardos que no dizer de Lucas Boiteaux eram indivíduos de constituição
robusta, alegres, corajosos, exaltados em suas paixões. Shutel e o inglês Carlos
Demaria tinham conseguido do governo provincial uma concessão de mil braças, ainda
não demarcada e em caráter provisório, à margem do rio Tijucas Grandes nas
imediações de São João Batista, então pertencente ao município de São Miguel, onde
fundaram a colônia Nova Itália ou Dom Afonso (CENNI, Franco. Italianos no Brasil:
“Andiamo in ‘Merica... 3ª edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
2003, p.183-4).
Vale ressaltar, também, que a Província de Trento, na Itália, através de seus
representantes no Brasil, manifestou-se contrariamente à Lei nº 13.617/2018, que,
equivocadamente, atribui ao município de Santa Teresa, no Espírito Santo, a condição
de "Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil", título que, de direito e de fato,
comprovado historicamente, pertence à Colônia Nova Itália, no município catarinense
de São João Batista. Essa tem sido a posição de alguns historiadores locais, a exemplo
do historiador brusquense Paulo Vendelino Kons, respaldado pelos vários Circolos
Trentinos, que têm sede no estado de Santa Catarina (PL nº 9.811/2018, “Justificação”,
p. 2).
O registro dos primeiros italianos no Estado do Espírito Santo, pioneirismo reconhecido pela
Lei nº 13.617/2018 para o Município de Santa Teresa (ES), tem como data histórica de chegada desses
imigrantes outubro de 1874. Por sua vez, de acordo com a Justificação do Projeto de Lei nº 7.483, de 2014, os
primeiros italianos teriam chegado em Porto Real (RJ) em 1875.
Portanto, em qualquer cenário, ao se comparar São João Batista (SC) com os dois outros
Municípios — Santa Teresa (ES) e Porto Real (RJ) — que disputam o reconhecimento do pioneirismo da
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imigração italiana no Brasil, a cidade catarinense é a que, com os dados disponíveis na atualidade, preenche
melhor os requisitos para que seja declarada “capital nacional” da imigração italiana no Brasil.
Diante do exposto, nosso voto é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 9.811, de 2018, de
autoria dos Senhores Deputados Rogério Peninha Mendonça e João Paulo Kleinübing.
Sala da Comissão, em 24 de maio de 2018.
Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Cultura, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou por
unanimidade o Projeto de Lei nº 9.811/2018, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Raimundo Gomes
de Matos.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Raquel Muniz - Presidente, Cabuçu Borges, Celso Jacob, Chico D'Angelo, Jandira
Feghali, Jean Wyllys, Raimundo Gomes de Matos, Thiago Peixoto, Tiririca, Waldenor Pereira, Diego Garcia,
Fábio Trad, Flavinho, Hildo Rocha, Lincoln Portela, Maria do Rosário e Valtenir Pereira.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2018.

Deputada RAQUEL MUNIZ
Presidente
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
55ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
Em 29 de junho de 2018
sexta-feira

I - COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.738/11 - do Sr. Geraldo Resende - que "dispõe sobre a Política Nacional de
Vacinação contra a Leishmaniose animal". (Apensado: PL 2388/2015)
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.723/08 - do Poder Executivo - (PL 519/2015) - que "dispõe sobre o tratamento
tributário aplicável às sociedades cooperativas em geral no âmbito federal". (Apensado: PL 5770/2009)
RELATOR: Deputado DOMINGOS SÁVIO.
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PROJETO DE LEI Nº 10.408/18 - do Sr. Evair Vieira de Melo - que "institui a Política Nacional de
Incentivo à Produção de Pimentas de Qualidade".
RELATOR: Deputado JONY MARCOS.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 9.625/18 - do Sr. Padre João - que "dispõe sobre a política de incentivo à produção
de etanol em microdestilarias e em cooperativas de pequenos produtores e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE
SEGUNDA-FEIRA (DIA 02/07/2018)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.290/17 - da Sra. Luizianne Lins - que "dá nova redação ao art. 80 da Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997, para ampliar as condições de universalização dos serviços de
telecomunicações no que tange às pessoas com deficiência".
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 9.165/17 - do Poder Executivo - que "institui a Política de Inovação Educação
Conectada".
RELATOR: Deputado LOBBE NETO.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 10.414/18 - da Sra. Rejane Dias - que "autoriza a criação do Programa de
Intercâmbio para o Ensino Médio - PIEM, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IZALCI LUCAS.
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DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
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 CESAR SOUZA.
PROJETO DE LEI Nº 4.549/08 - do Sr. Edson Duarte - que "estabelece normas para o arrendamento de
espaço na grade horária de transmissão das emissoras de radiodifusão de sons e de sons e imagens".
(Apensados: PL 2897/2011 e PL 4021/2012)
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES.
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 (Apensados: PL 1632/2015 (Apensado: PL
2790/2015) e PL 8386/2017), PL 2105/2003, PL 2189/2003 (Apensado: PL 2535/2011 (Apensados: PL
5189/2013 e PL 8177/2017)), PL 7542/2006 (Apensado: PL 7284/2017), PL 2480/2007 (Apensado: PL
3790/2008), PL 4799/2009, PL 1523/2011, PL 7397/2014, PL 7398/2014, PL 7584/2014 e PL
8249/2017), PL 1944/2011, PL 7729/2014 e PL 1230/2015)
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA.
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".
RELATOR: Deputado VITOR LIPPI.
PROJETO DE LEI Nº 7.604/14 - do Sr. Paulo Abi-Ackel e outros - (PL 9544/2018) - que "altera as Leis nº
9.472, de 16 de julho de 1997; nº 5.070, de 7 de julho de 1966; nº 11.652, de 7 de abril de 2008; e a
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, isentando as estações rádio base e repetidoras
de baixa potência do pagamento do Fistel, Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública e
Condecine, nos termos em que especifica".
RELATOR: Deputado MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO.
PROJETO DE LEI Nº 7.804/14 - do Sr. Pedro Paulo - que "institui a Lei de Dados Abertos,
estabelecendo o Comitê Gestor de Dados Público junto ao Ministério do Planejamento, responsável pela
elaboração do Manual de Dados Abertos da Administração Pública e cria a obrigatoriedade para a
disponibilização de dados abertos e de interfaces de aplicações web de forma organizada e estruturada
para a União, Estados, o Distrito Federal e Municípios e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES.
PROJETO DE LEI Nº 8.626/17 - do Sr. Moses Rodrigues - que "estabelece como abusiva a cláusula de
fidelização nos contratos de prestação de serviços".
RELATOR: Deputado SERGIO ZVEITER.
PROJETO DE LEI Nº 8.943/17 - do Sr. Aureo - que "altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (LGT),
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".
RELATOR: Deputado THIAGO PEIXOTO.
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-07-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 2.081/15 - do Sr. Vicentinho - que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Disc Jockey (DJ) Profissional".
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.736/15 - do Sr. João Gualberto - que "acrescenta dispositivos à Lei nº 8.906, de
4 de julho de 1994, para dispor sobre o escritório de advogados sócios e o advogado
associado" (Apensado: PL 6669/2016)
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUSA.
PROJETO DE LEI Nº 10.375/18 - do Sr. Julio Lopes - que "dispõe sobre o uso de meio eletrônico nos
Registros Públicos, adota providências adicionais para a segurança jurídica e celeridade das transações
imobiliárias; altera as Leis nºs 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979;
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 5.029/09 - do SENADO FEDERAL - PAULO PAIM - (PLS 103/2008) - que "altera a
redação do art. 1º da Lei nº 7.466, de 23 de abril de 1986, que "dispõe sobre a comemoração do feriado
de 1º de Maio - Dia do Trabalho."" (Apensado: PL 1021/2003)
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR.
PROJETO DE LEI Nº 3.842/15 - do Sr. Gilberto Nascimento - que "fica estabelecida a Semana Nacional
de Prevenção e Combate ao Câncer de Cólon e de Intestino e dá outras providências" (Apensados: PL
3935/2015 e PL 6538/2016)
RELATOR: Deputado PEDRO CUNHA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 6.387/16 - do Sr. Carlos Bezerra - que "altera a 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", para facultar às empresas manter simultaneamente mais de um programa de
distribuição de lucros e resultados".
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PROJETO DE LEI Nº 6.645/16 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "institui o agendamento específico para
renovação de laudo médico de pessoas com deficiência no SUS".
RELATOR: Deputado FRANCISCO FLORIANO.
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DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-07-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.461/16 - do Sr. Alberto Fraga - que "modifica o inciso XIX do art. 4º da Lei nº
7.405, de 1985, que "torna obrigatória a colocação do Símbolo Internacional de Acesso em todos os
locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCELO ARO.
PROJETO DE LEI Nº 5.022/16 - do Sr. Marcos Rotta - que ""Dispõe sobre a proibição de imposição da
cobrança de consumação mínima em casas noturnas, bares, boates, restaurantes e congêneres e dá
outras providências""
RELATOR: Deputado RUBENS PEREIRA JÚNIOR.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 6.131/02 - do Sr. Lincoln Portela - que "altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, no que se refere aos instrumentos do crime".
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 7.316/02 - do Poder Executivo - (MSC 962/2002) - que "disciplina o uso de
assinaturas eletrônicas e a prestação de serviços de certificação".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 823/91 - do Poder Executivo - (MSC 190/1991) - que "altera dispositivo da Lei nº
7.289, de 18 de dezembro de 1986"
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PROJETO DE LEI Nº 2.925/97 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de
1964, que "Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias", no capítulo
referente à Assembléia Geral". (Apensado: PL 7594/2014 (Apensado: PL 8611/2017))
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 289/99 - do Sr. Marçal Filho - que "acrescenta artigo à Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984 - Lei de Execução Penal". (Apensados: PL 309/1999, PL 311/1999, PL 519/1999, PL 563/1999,
PL 632/1999, PL 911/1999, PL 917/1999, PL 1163/1999 (Apensado: PL 7069/2014), PL 1311/1999, PL
3258/2000 e PL 4730/2001)
RELATOR: Deputado DANIEL VILELA.
PROJETO DE LEI Nº 407/99 - do Sr. Costa Ferreira - que "dá nova redação ao art. 7º e ao art. 12 da Lei
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, ampliando a competência dos oficiais de registro civil das pessoas
naturais e de interdições e tutelas". (Apensados: PL 471/1999, PL 1750/1999, PL 3350/2000
(Apensados: PL 1257/2003, PL 1578/2003 (Apensado: PL 7511/2017), PL 2902/2008, PL 4803/2009
(Apensado: PL 6258/2009 (Apensado: PL 2399/2015)), PL 1499/2011 (Apensado: PL 10484/2018), PL
2672/2011 (Apensado: PL 1772/2015), PL 4441/2012 e PL 7550/2017), PL 7704/2006 e PL 9809/2018)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 29 339

PROJETO DE LEI Nº 3.494/00 - do Senado Federal - Lúcio Alcântara - (PLS 268/1999) - que "dispõe
sobre a estruturação e o uso de bancos de dados sobre a pessoa e disciplina o rito processual do
"habeas data"". (Apensado: PL 6981/2002)
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.660/00 - do Sr. Pedro Fernandes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
publicação, no Diário Oficial e na Internet, da Declaração de Bens e Valores dos detentores de mandato
eletivo, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CRISTIANE BRASIL.
PROJETO DE LEI Nº 256/03 - do Senado Federal - WALDECK ORNELAS - (PLS 234/2002) - que
"dispõe sobre requisitos e condições para o registro de nomes de domínio na rede internet no Brasil".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 1.224/03 - do Sr. Eduardo Cunha - que "dispõe sobre a concessão de tutela
antecipada de tributos ou contribuições e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR.
PROJETO DE LEI Nº 2.563/03 - do Senado Federal - Magno Malta - (PLS 227/2003) - que "altera a Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para estabelecer as atribuições do serviço de
inteligência penitenciária".
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 5.054/05 - do Sr. Almir Moura - que "torna obrigatório o exame de ordem para
todos os que quiserem inscrever-se como Advogado". (Apensados: PL 5801/2005 (Apensados: PL
7553/2006, PL 2195/2007, PL 2426/2007, PL 2790/2008, PL 3144/2008 (Apensado: PL 7116/2014) e PL
2154/2011), PL 6470/2006, PL 1456/2007 (Apensado: PL 1284/2011 (Apensado: PL 2625/2011)), PL
2567/2007, PL 2996/2008 (Apensados: PL 843/2011, PL 2661/2011, PL 4163/2012, PL 4573/2012, PL
4634/2012, PL 4651/2012, PL 5062/2013, PL 6107/2013, PL 1932/2015 e PL 2489/2015), PL 2448/2011,
PL 5917/2013, PL 6828/2017 e PL 8698/2017)
RELATOR: Deputado ROGÉRIO ROSSO.
PROJETO DE LEI Nº 5.952/05 - do Sr. Leonardo Monteiro - que "altera a Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências". (Apensados: PL
6506/2006 e PL 2273/2011)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 6.073/05 - do Senado Federal - Marcelo Crivella - (PLS 421/2003) - que "altera o §
1º do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, para restringir o poder de
disposição dos proprietários de abrigos para veículos, ressalvado o disposto em convenção de
condomínio".
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 6.588/06 - do Senado Federal - Rodolpho Tourinho - (PLS 11/2004) - que "altera o
art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, para prever a interceptação de
correspondência de presos condenados ou provisórios para fins de investigação criminal ou de instrução
processual penal".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 6.799/06 - do Sr. Vicente Chelotti - que "altera o art. 2º da Lei nº 10.259, de 12 de
julho de 2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da
Justiça Federal". (Apensados: PL 7056/2006 (Apensado: PL 7222/2010) e PL 7665/2006)
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR.
PROJETO DE LEI Nº 1.633/07 - do Sr. Osmar Serraglio - que "suprime e altera dispositivos da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 1.952/07 - do Poder Executivo - que "institui o regime disciplinar do Departamento
de Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, revoga dispositivos da Lei nº 4.878, de 3 de
dezembro de 1965, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
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PROJETO DE LEI Nº 3.221/08 - do Sr. Cleber Verde - que "dá nova redação e acrescenta os incisos I, II
e III ao art. 16 da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, de 02 de setembro de 1985), e revoga o art. 2º
da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997".
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL.
PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 - do Sr. Carlos Bezerra - que "modifica a redação do art. 478 do Código
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)".
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.714/08 - do Sr. Valadares Filho - que "acrescenta dispositivos à Lei nº 4.504, de
30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), para criar novas regras à alienação de terras particulares e
ao contrato de arrendamento e parceria rural".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 3.771/08 - do Sr. Bonifácio de Andrada - que "acrescenta parágrafo ao art. 8º da
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985".
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 5.229/09 - do Senado Federal - Demóstenes Torres - (PLS 88/2004) - que "altera a
redação do inciso I do art. 202 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para modificar a
disciplina jurídica da interrupção da prescrição em decorrência da citação, e dá outras providências".
(Apensado: PL 3293/2008)
RELATOR: Deputado ARTHUR LIRA.
PROJETO DE LEI Nº 7.571/10 - do Senado Federal - Demóstenes Torres - (PLS 537/2003) - que "altera
o art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para estabelecer prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado da data do ato de improbidade administrativa, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARTHUR LIRA.
PROJETO DE LEI Nº 7.653/10 - do Sr. Hugo Leal - que "altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que
''dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para estipular em 1
(um) ano o estágio profissional para o bacharel em Direito". (Apensado: PL 978/2015)
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 7.897/10 - do Sr. Manoel Junior - que "acrescenta o art. 32-A à Lei nº 6.515, de 23
de dezembro de 1977, de modo a permitir que, após a averbação do divórcio, as certidões de registro
possam indicar o estado civil de solteiro". (Apensados: PL 3407/2012 (Apensado: PL 5139/2016), PL
6472/2013 e PL 6186/2016)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 835/11 - do Sr. Claudio Cajado - que "dispõe sobre normas para o registro de
domínios de internet nas categorias sob o .br"
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 1.028/11 - do Sr. João Campos - que "altera a redação dos artigos 60, 69, 73 e 74,
da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispões sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, possibilitando a composição preliminar dos danos oriundos de conflitos decorrentes dos
crimes de menor potencial ofensivo pelos delegados de polícia".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR.
PROJETO DE LEI Nº 1.367/11 - do Sr. Dr. Jorge Silva - que "altera o artigo 54, da Lei 9.784, de 29 de
janeiro de 1999".
RELATOR: Deputado ARTHUR LIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.737/11 - do Sr. Geraldo Resende - que "acrescenta art. à Lei nº 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, determinando que o direito à gratuidade da justiça não preclui e pode ser pleiteado a
qualquer tempo".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 1.782/11 - do Sr. Carlos Bezerra - que "altera o § 2° do art. 9° do Decreto-lei nº
4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução ao Código Civil".
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
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PROJETO DE LEI Nº 2.158/11 - do Sr. Carlos Bezerra - que "define a falta grave do sócio que justifica
exclusão da sociedade".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 3.459/12 - do Sr. Ricardo Izar - que "altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 4.514/12 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "garante a
sustentação oral pelo advogado nas sessões de julgamento perante tribunal ou qualquer órgão
colegiado, em instância judicial ou administrativa".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 4.861/12 - do Sr. Vicente Candido - que "altera a redação do parágrafo único do
art. 48, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil".
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.123/13 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - que "altera a Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que "dispõe sobre os juizados especiais cíveis" (arts. 1º ao 59), tornando-o sob o
ponto de vista processual, a persecução de uma prestação jurisdicional mais efetiva por parte do
Estado". (Apensado: PL 3350/2015)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 5.172/13 - do Sr. Carlos Bezerra - que "altera o art. 52 da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO.
PROJETO DE LEI Nº 7.007/13 - do Senado Federal - Humberto Costa - (PLS 198/2011) - que "altera o
art. 16 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para regular aspectos processuais da medida de
indisponibilidade de bens".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 7.447/14 - do Sr. Bonifácio de Andrada - que "regulamenta a transferência de
processos judiciais por falta de julgamento e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 7.886/14 - do Sr. Carlos Bezerra - que "dispõe sobre a responsabilidade de terceiro
por rompimento de contrato".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.365/15 - do Sr. Ricardo Tripoli - que "dispõe sobre a guarda dos animais de
estimação nos casos de dissolução litigiosa da sociedade e do vínculo conjugal entre seus possuidores,
e dá outras providências". (Apensado: PL 3835/2015)
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO.
PROJETO DE LEI Nº 4.767/16 - do Senado Federal - Gleisi Hoffmann - (PLS 572/2015) - que
"acrescenta parágrafo único ao art. 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para estabelecer que
serão processados por meio de ação penal pública incondicionada os crimes de lesões corporais leves e
culposas praticados contra vítima menor de 18 (dezoito) anos ou incapaz nos casos em que o agente
conviva ou tenha convivido com a vítima ou em que haja prevalência das relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade".
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.
PROJETO DE LEI Nº 7.024/17 - do Sr. Wadih Damous - que "acrescenta parágrafo único ao art. 58 da
Lei 11.343, de 23 de agosto 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito
de drogas; define crimes e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY.
PROJETO DE LEI Nº 8.446/17 - do Sr. Covatti Filho - que "altera o art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil".
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RELATOR: Deputado FAUSTO PINATO.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 3.180/97 - do Senado Federal - Ludio Coelho - (PLS 219/1996) - que "dispõe sobre
o seguro contra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e organizadores de rodeios, em benefício
dos participantes desses eventos, amadores ou profissionais, e dos seus dependentes, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.594/97 - do Senado Federal - Valmir Campelo - (PLS 159/1996) - que "altera
dispositivos da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o
Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EVANDRO GUSSI.
PROJETO DE LEI Nº 1.873/99 - do Sr. Pedro Fernandes - que "dispõe sobre o pagamento com cheque,
nas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos e nas prestadoras de serviços de
telecomunicações , das respectivas faturas de serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás de
cozinha e telefone, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PROJETO DE LEI Nº 3.066/00 - do Sr. Jovair Arantes - que "regulamenta a profissão de caminhoneiro".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 3.487/00 - do Sr. Lincoln Portela - que "dispõe sobre medidas que amenizem o
desconforto da espera, no atendimento ao público, nos estabelecimentos que especifica". (Apensados:
PL 2846/2003 (Apensado: PL 3772/2004), PL 3755/2004 e PL 3483/2004)
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PROJETO DE LEI Nº 5.457/01 - do Senado Federal - NABOR JUNIOR - (PLS 47/2000) - que "altera a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 5.823/01 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "altera o inciso VIII do art. 3º da Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996, que "Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art.
220 da Constituição Federal"".
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
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.
PROJETO DE LEI Nº 6.782/02 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal do Norte do Paraná, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 142/03 - do Sr. Aloysio Nunes Ferreira - que "revoga o parágrafo único do art. 442
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943". (Apensados: PL 427/2003, PL 439/2003, PL 951/2003 e PL 1293/2003)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 236/03 - do Sr. Chico Alencar - que "dispõe sobre o uso de frases, palavras,
símbolos ou outro meio de comunicação pelos órgãos e instituições da Administração Pública Federal".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 343/03 - do Sr. Paes Landim - que "altera a redação do § 2º e acrescenta § 3º ao
art. 453, da Consolidação das Leis do Trabalho". (Apensado: PL 3728/2008)
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RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 447/03 - do Sr. Pedro Fernandes - que "veda a cobrança de débitos anteriores,
não lançados nas faturas telefônicas no prazo que especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 491/03 - do Sr. Pastor Reinaldo - que "acrescenta dispositivo ao art. 69 do Código
de Trânsito Brasileiro, com o intuito de dispor sobre a travessia de pedestres portadores de deficiência
visual". (Apensado: PL 921/2003)
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 906/03 - do Sr. Lincoln Portela - que "institui a Semana de Orientação quanto às
doenças sexualmente transmissíveis - DST's".
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 1.258/03 - do Sr. Paulo Magalhães - que "altera a Lei nº 9.131, de 24 de novembro
de 1995".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.549/03 - do Sr. Celso Russomanno - que "disciplina o exercício profissional de
Acupuntura e determina outras providências". (Apensados: PL 2284/2003 e PL 2626/2003)
RELATOR: Deputado HIRAN GONÇALVES.
PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 - do Sr. Paes Landim - que "institui política para aproveitamento de
jovens dispensados do serviço militar obrigatório e de treinamento em trabalho para primeiro emprego".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 2.844/03 - do Sr. Takayama - que "dispõe a veiculação de mensagem educativa
relativa à disseminação de pornografia em sítios que ofereçam recursos de intercâmbio de mensagens
em tempo real".
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 3.086/04 - do Sr. Luis Carlos Heinze - que "determina a inclusão de dado referente
à capacidade máxima de tração do veículo em seu Certificado de Licenciamento Anual".
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
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"".
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 4.534/04 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de cada
cesta básica produzida e distribuída no País pelo Poder Público ou pela iniciativa privada conter pelo
menos dois livros representativos da cultura nacional".
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON.
PROJETO DE LEI Nº 4.573/04 - do Sr. Sarney Filho - que "dispõe sobre a co-gestão de unidades de
conservação".
RELATOR: Deputado EVANDRO GUSSI.
PROJETO DE LEI Nº 5.045/05 - do Senado Federal - Marcelo Crivella - (PLS 102/2004) - que "altera o
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que dispõe sobre a organização das Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES.
PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 - do Sr. Wladimir Costa - que "dispõe sobre a sujeição da OAB ao
controle externo".
RELATOR: Deputado RODRIGO PACHECO.
PROJETO DE LEI Nº 5.604/05 - do Senado Federal - Sérgio Cabral - (PLS 62/2003) - que "altera a Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos) e
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a Lei nº 9.472, de 16 de julho 1997 (Lei Geral das Telecomunicações), para impedir que concessionárias
e permissionárias de serviço público interrompam a prestação de bens ou serviços sem prévio aviso ao
consumidor, disciplina a cobrança de diferenças relativas a débitos anteriores, e dá outras providências".
(Apensado: PL 4010/1997 (Apensados: PL 100/1999 (Apensado: PL 1458/1999), PL 2083/1999, PL
2497/2000, PL 4865/1998, PL 4070/2001, PL 4687/2001 (Apensado: PL 534/2003), PL 4418/2001, PL
5600/2001, PL 5737/2001, PL 6181/2002, PL 4640/1998, PL 2145/2003, PL 7202/2002, PL 3641/2004,
PL 5149/2005, PL 5150/2005, PL 5151/2005, PL 5326/2005, PL 5921/2005 e PL 5989/2005))
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 6.739/06 - do Sr. Marco Maia - que ""Altera e revoga dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de que os dias de greve não sejam descontados do período de férias
do empregado"".
RELATOR: Deputado SERGIO ZVEITER.
PROJETO DE LEI Nº 7.386/06 - do Senado Federal - Sérgio Zambiasi - (PLS 116/2003) - que "dá nova
redação ao art. 134 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para alterar o critério de concessão de férias e dá outras providências". (Apensados:
PL 5965/2005, PL 1600/2007 e PL 3851/2008)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PROJETO DE LEI Nº 7.502/06 - do Sr. Maurício Quintella Lessa - que "altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de
abril de 1966, que "dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Química,
Arquitetura, Agronomia e Veterinária, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 238/07 - do Senado Federal - Marcos Guerra - (PLS 273/2006) - que "inclui
parágrafo no art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo de incluir o
empreendedorismo como componente extracurricular dos ensinos médio e profissionalizante".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 725/07 - do Sr. Sandes Júnior - que "acrescenta artigo à Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para vedar a participação simultânea em licitações de empresas em que se evidencie a
existência de controle único". (Apensado: PL 4829/2009)
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL.
PROJETO DE LEI Nº 876/07 - do Senado Federal - Aloizio Mercadante - (PLS 295/2004) - que "altera a
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre reserva de vagas para pessoas com deficiência
nos programas de qualificação profissional financiados com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT)".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PROJETO DE LEI Nº 1.458/07 - do Senado Federal - Rodolpho Tourinho - (PLS 301/2004) - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade da dotação e do uso de colete salva-vidas em helicópteros em operação sobre
grandes extensões de água e altera a Lei nº 7.565, de 12 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de
Aeronáutica".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 1.956/07 - do Sr. Paulo Pimenta - que "acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, para regulamentar os serviços de atendimento presencial ou à distância oferecidos
ao consumidor".
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 2.068/07 - do Sr. Eduardo da Fonte - que "altera o § 2º e acresce um § 3º ao art.
25 da Lei nº 9.985, de 2000".
RELATOR: Deputado FAUSTO PINATO.
PROJETO DE LEI Nº 2.821/08 - do Sr. Renato Molling - que "torna obrigatória a participação de, no
mínimo, 30% (trinta por cento) de mulheres na composição de entidades de representação civil".
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.045/08 - do Sr. Sandes Júnior - que "cria o Programa Entrada do Idoso nos
hospitais e postos de saúde no âmbito de todo o Território Nacional".
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RELATOR: Deputado FRANCISCO FLORIANO.
PROJETO DE LEI Nº 3.228/08 - do Senado Federal - Antonio Carlos Valadares - (PLS 350/2005) - que
"altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, (Estatuto da Cidade), para determinar a priorização dos
meios de transporte de propulsão humana sobre os motorizados e do transporte coletivo sobre o
individual". (Apensados: PL 1160/2007 (Apensados: PL 1422/2007 (Apensado: PL 3437/2008) e PL
2717/2007) e PL 3211/2008)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 3.403/08 - do Sr. Wellington Fagundes - que "altera a alínea "c" do art. 2º do
Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 1913, com a finalidade de modificar o fuso horário dos Estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e dá outras providências". (Apensado: PL 3412/2008)
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 3.573/08 - do Senado Federal - Lúcia Vânia - (PLS 424/2007) - que "acrescenta
parágrafos ao art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, renumerando o atual parágrafo único, para impor ao fornecedor a
obrigação de advertir o consumidor, de forma clara e destacada, do direito de arrependimento previsto
no art. 49 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 3.574/08 - do Senado Federal - Gerson Camata - (PLS 690/2007) - que
"acrescenta inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências, para considerar abusiva a cláusula contratual que
obrigue o consumidor a pagar pela emissão do carnê de pagamento ou do boleto bancário". (Apensado:
PL 2558/2007 (Apensados: PL 2582/2007, PL 3201/2008 e PL 3294/2008))
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 3.822/08 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe sobre a profissão de corretor de
seguro rural".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 4.030/08 - do Sr. Otavio Leite - que "acrescenta os incisos VII, VIII e IX ao art. 21 e
os arts. 32-A, 32-B e 32-C, à Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 que dispõe sobre a Política
Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e
estímulo ao setor turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o Decreto- Lei nº 2.294,
de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras
providências". (Apensados: PL 4031/2008, PL 4033/2008, PL 4032/2008 e PL 4034/2008)
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 4.251/08 - do Senado Federal - Gerson Camata - (PLS 35/2004) - que "altera a Lei
nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para incluir novas hipóteses de aplicação de sanções aos infratores
que exercem atividades relativas à indústria de petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis".
(Apensados: PL 1509/2007 e PL 5158/2009)
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
PROJETO DE LEI Nº 4.265/08 - do Sr. Onyx Lorenzoni - que "altera a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de
1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário e cria os conselhos Federal e
Regionais de Medicina Veterinária".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 4.771/09 - do Sr. Roberto Britto - que "regulamenta a atividade de cabeleireiro
profissional autônomo e atividades como barbeiro, auxiliar de cabeleireiro,manicuro, pedicure, esteticista,
maquiador e depilador". (Apensados: PL 6086/2009 e PL 6116/2009)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 5.389/09 - do Sr. Jovair Arantes - que "acrescenta o § 7º ao art. 1º da Lei nº 9.870,
de 23 de novembro de 1999, vedando a cobrança de taxa pela realização de prova ou atividade de
avaliação de aprendizagem em segunda chamada".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 5.593/09 - da Sra. Rose de Freitas - que "acresce parágrafo único ao art. 84 da Lei
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nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, para autorizar a
transferência de titularidade dos encargos que menciona, durante o período contratual". (Apensado: PL
1352/2011)
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.651/09 - do Senado Federal - Magno Malta - (PLS 375/2003) - que "modifica os
arts. 54 e 55 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para criar a exigência de que os condutores e passageiros de motocicletas e assemelhados portem
capacete contendo a numeração da placa do veículo em que circulam". (Apensados: PL 833/2011, PL
1228/2011, PL 1371/2011, PL 1919/2011, PL 3515/2012 e PL 3636/2012)
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO.
PROJETO DE LEI Nº 5.855/09 - do Sr. Carlos Sampaio - que "cria a Semana Nacional de Prevenção a
Acidentes com Motociclistas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CAPITÃO AUGUSTO.
PROJETO DE LEI Nº 6.287/09 - do Sr. Carlos Bezerra - que "altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996, para regular o registro de contrato de transferência de tecnologia".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
PROJETO DE LEI Nº 6.506/09 - do Sr. Lincoln Portela - que "altera a redação do § 1º do art. 148 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a
formação de condutores".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 6.530/09 - do Senado Federal - Francisco Dornelles - (PLS 411/2009) - que "altera
as Leis nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116, de 18 de maio de 2005, e 11.457, de
16 de março de 2007, para estender o direito a crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS/Pasep à
aquisição dos bens que especifica, para prever a incidência da taxa Selic sobre valores objeto de
ressarcimento e para permitir que a pessoa jurídica exportadora compense créditos dessas contribuições
com a Contribuição para a Seguridade Social a seu cargo".
RELATOR: Deputado EVANDRO GUSSI.
PROJETO DE LEI Nº 6.543/09 - do Senado Federal - Sibá Machado - (PLS 15/2008) - que "altera a Lei
nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos
automotores e dá outras providências, para tornar obrigatória a divulgação da composição e da
quantidade de poluentes emitidos pelos veículos comercializados no País". (Apensado: PL 3533/2008
(Apensados: PL 5063/2009 e PL 5890/2009))
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 6.782/10 - do Sr. Marco Maia - que "altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro de
1999, para modificar sanções administrativas no caso da ocorrência de infrações relativas ao
abastecimento nacional de combustíveis".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR.
PROJETO DE LEI Nº 6.857/10 - do Sr. Carlos Zarattini - que "altera os arts. 7º, 21, 54, 231, 257, 280 e
320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB". (Apensado: PL
2877/2011)
RELATOR: Deputado EVANDRO GUSSI.
PROJETO DE LEI Nº 6.940/10 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "altera a Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir o
pagamento de verbas rescisórias por meio de cheque administrativo".
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL.
PROJETO DE LEI Nº 6.971/10 - do Sr. Milton Monti - que "acrescenta o inciso XI ao art. 6º, da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA.
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PROJETO DE LEI Nº 7.157/10 - do Senado Federal - Paulo Paim - (PLS 178/2009) - que "altera os arts.
3º, 14 e 67 e acresce o art. 67-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional (LDB), para fortalecer a cultura da paz nas escolas e nas
comunidades adjacentes". (Apensados: PL 5612/2009 (Apensado: PL 6928/2010), PL 928/2011 e PL
1477/2011)
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.
PROJETO DE LEI Nº 7.201/10 - do Sr. Ricardo Berzoini e outros - que "altera o art. 47 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a reabilitação profissional no caso de recuperação da
capacidade de trabalho do aposentado por invalidez".
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON.
PROJETO DE LEI Nº 7.263/10 - do Sr. Marcelo Almeida - que "institui o Prêmio José Ephim
Mindlin" (Apensado: PL 7499/2010)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 7.400/10 - do Sr. Paulo Pimenta - que "altera a Lei nº 10.233 de 5 de junho de
2001, dispondo sobre a vistoria de rodovias federais".
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PROJETO DE LEI Nº 173/11 - do Sr. Weliton Prado - que "acrescenta dispositivos à Lei nº 9.537, de 11
de dezembro de 1997, para vedar a operação de embarcação por quem esteja sob a influência do álcool
ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência".
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 537/11 - do Sr. Thiago Peixoto - que "dispõe sobre o Programa de Conscientização
sobre "Consumo Sustentável" e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
PROJETO DE LEI Nº 669/11 - do Sr. Weliton Prado - que "dispõe sobre a aquisição, no âmbito das
administrações das unidades prisionais, de alimentos produzidos pela agricultura familiar".
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 710/11 - do Sr. Weliton Prado - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de
cartazes em boates e casas noturnas alertando sobre os riscos do uso das drogas".
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 816/11 - do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe sobre a regulamentação de novas
profissões"
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PROJETO DE LEI Nº 992/11 - do Sr. Aguinaldo Ribeiro - que "altera o Código de Trânsito Brasileiro para
dispor sobre a competência para instalação e operação de aparelho eletrônico ou por equipamento
audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível" (Apensado: PL
2626/2011 (Apensados: PL 4683/2012 e PL 5311/2013))
RELATOR: Deputado FAUSTO PINATO.
PROJETO DE LEI Nº 1.128/11 - do Sr. Chico Alencar - que "institui, no âmbito da administração pública
indireta, a proibição de despedida imotivada de empregados públicos".
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA.
PROJETO DE LEI Nº 1.272/11 - do Senado Federal - Maria do Carmo Alves - (PLS 270/2007) - que
"torna obrigatório o fornecimento gratuito de preservativos e de folhetos educativos sobre doenças
sexualmente transmissíveis por hotéis, motéis, pousadas, pensões e similares".
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 1.787/11 - do Sr. Antonio Bulhões - que "acrescenta parágrafo ao art. 115 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a
identificação dos caminhões-baú".
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
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PROJETO DE LEI Nº 2.056/11 - do Sr. Vicentinho - que "altera o art. 158 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, para revogar o § 2º do referido dispositivo". (Apensados: PL 2411/2011 e PL
5231/2013)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 2.329/11 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "denomina "Rodovia Joaquim Pinto Lapa"
o trecho da Rodovia BR-408 situado no Estado de Pernambuco".
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO.
PROJETO DE LEI Nº 2.364/11 - do Sr. Hugo Leal - que "assegura informação prévia sobre chances de
premiação em sorteio".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 2.393/11 - do Sr. Francisco Araújo - que "obriga as empresas prestadoras de
telefonia móvel a disponibilizar o sinal de radiofrequência do serviço em um raio de trinta quilômetros das
sedes dos municípios abrangidos pela área de concessão". (Apensados: PL 3143/2012, PL 3967/2012
(Apensado: PL 5286/2013), PL 4437/2012 e PL 5291/2013)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.522/12 - do Senado Federal - Eunício Oliveira - (PLS 303/2011) - que "altera a
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a
obrigatoriedade do uso de faróis durante o dia nas condições que especifica". (Apensado: PL 561/2007
(Apensados: PL 4496/2008, PL 4631/2009, PL 5953/2009, PL 6695/2009, PL 7268/2010, PL 1192/2011,
PL 1234/2011, PL 1945/2011 e PL 3923/2012))
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 3.632/12 - do Sr. Rubens Bueno - que "denomina o trecho da rodovia BR-272
compreendido entre as cidades de Campo Morão e Barbosa Ferraz, no Estado do Paraná, de "Rodovia
DOUTOR MILTON LUIZ PEREIRA"".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PROJETO DE LEI Nº 4.149/12 - do Sr. Leonardo Picciani - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre bicicletas elétricas".
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 4.232/12 - do Sr. Alessandro Molon - que "altera a Lei nº 12.608, de 10 de abril de
2012, que "Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis
nºs 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de
1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 5.267/13 - do Sr. Lelo Coimbra - que "altera a lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, para proibir o estabelecimento de cláusulas contratuais que obriguem a fidelização do consumidor
e o pagamento de multas para o cancelamento antecipado de contratos de prestação de serviços de
telecomunicações". (Apensados: PL 5389/2013 e PL 934/2015)
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO.
PROJETO DE LEI Nº 7.103/14 - da Sra. Benedita da Silva - que "modifica a Lei nº 12.288,de 20 de julho
de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), para incluir o quesito cor ou raça nos prontuários, registros e
cadastramentos do Sistema de Informação em Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)".
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR.
PROJETO DE LEI Nº 44/15 - do Sr. Sergio Vidigal - que "dá nova redação ao inciso II do art. 35 da Lei n.
11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, substituindo o termo "menor" pela expressão
"crianças e adolescentes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SUBTENENTE GONZAGA.
PROJETO DE LEI Nº 1.985/15 - do Sr. Alex Manente - que "torna obrigatória a divulgação da
qualificação dos fornecedores em lojas físicas, virtuais e embalagens"
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.220/15 - do Senado Federal - José Medeiros - (PLS 156/2015) - que "estabelece
o direito de as mães amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos na
administração pública direta e indireta dos Poderes da União".
RELATORA: Deputada CLARISSA GAROTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 7.614/17 - do Senado Federal - Cristovam Buarque - (PLS 291/2014) - que
"destina ao Fundo Social, criado pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, os recursos públicos
desviados por corrupção".
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO.
PROJETO DE LEI Nº 8.929/17 - do Sr. Capitão Fábio Abreu - que "altera o art. 22 da Lei 7.102, de 20 de
junho de 1983, para permitir que o vigilante de carros- fortes possam portar ate fuzil 7.62 de fabricação
nacional , em serviço de transporte de valores ". (Apensados: PL 8995/2017 e PL 9081/2017)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 9.038/17 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "fica criado o Título de "Cidade Amiga
do Idoso", a ser conferido às cidades que se destacarem na adoção de políticas e iniciativas que visam
assegurar um tratamento mais digno as pessoas idosas".
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.941/15 - do Sr. Luis Tibé - que "acrescenta artigos à Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) para dispor sobre a proibição de revista íntima nos empregados nos locais de trabalho".
RELATOR: Deputado EXPEDITO NETTO.
PROJETO DE LEI Nº 6.487/16 - do Sr. Marcos Reategui - que "dá nova redação ao art. 17 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".
RELATOR: Deputado SERGIO ZVEITER.
PROJETO DE LEI Nº 8.527/17 - do Sr. Pastor Eurico - que "altera o artigo 7°, inciso VI, da Lei n° 8.906,
de 1994, de modo a assegurar acesso livre ao advogado em órgãos e repartições públicas".
RELATOR: Deputado MARCELO ARO.
PROJETO DE LEI Nº 8.578/17 - do Sr. Victor Mendes - que "altera o artigo 1º da Lei nº 9.800, de 26 de
maio de 1999, que dispõe sobre a permissão às partes de utilização de sistema de transmissão de dados
para a prática de atos processuais e dá outras providências"
RELATOR: Deputado FÁBIO TRAD.
PROJETO DE LEI Nº 8.688/17 - do Sr. Augusto Carvalho - que "acrescenta parágrafo ao art. 294 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o Código de Processo Civil, para peritir o requerimento
de tutela na sustentação oral".
RELATOR: Deputado FÁBIO TRAD.

COMISSÃO DE CULTURA
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
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DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 9.328/17 - do Sr. Alexandre Valle - que "denomina "Viaduto Gilson Gênio", viaduto
de acesso ao Distrito Industrial de Santa Cruz, localizado no Km 391,3 da BR-101 Estado do Rio de
Janeiro".
RELATOR: Deputado CELSO PANSERA.
PROJETO DE LEI Nº 10.162/18 - do Sr. Otavio Leite - que "altera a Lei n.º 13.277, de 29 de abril de
2016, que institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola".
RELATOR: Deputado FLAVINHO.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 9.589/18 - do Sr. João Paulo Papa - que "obriga, nas hipóteses em que especifica,
a veiculação de mensagem de advertência sobre o crime de receptação".
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI.

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 9.739/18 - do Sr. Flavinho - que "institui o Programa Nacional de Promoção e
Proteção ao Emprego da Gestante Provedora".
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
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PROJETO DE LEI Nº 10.224/18 - do Sr. Fábio Trad - que "altera a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de
2006, para aprimorar a notificação da vítima quanto aos atos processuais realizados no curso do
processo".
RELATORA: Deputada JÔ MORAES.
PROJETO DE LEI Nº 10.239/18 - do Sr. Augusto Carvalho - que "acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra
a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de
Execução Penal (Lei Maria da Penha)"
RELATOR: Deputado VICENTINHO.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 8.430/17 - da Sra. Gorete Pereira - que "altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, para incluir a isonomia nas
premiações concedidas a homens e mulheres nas competições esportivas em que haja emprego de
recursos públicos".
RELATORA: Deputada JÔ MORAES.

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 10.385/18 - do Sr. Valdir Colatto - que "revoga o Parágrafo único do art. 40 da Lei
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso".
RELATORA: Deputada JÉSSICA SALES.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 10.284/18 - do Senado Federal - Alvaro Dias - (PLS 648/2015) - que "altera a Lei
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para prever a criação de programas de
institucionalização-dia para pessoas idosas".
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RELATOR: Deputado GEORGE HILTON.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 9.981/18 - da Sra. Norma Ayub - que "altera a alínea "a" do inciso II do art. 8º da
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para incluir os pagamentos efetuados a cuidadores de idosos
e as despesas com atividades de assistência a idosos prestadas em residências coletivas e particulares
nas deduções permitidas para efeito de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas".
RELATORA: Deputada LUANA COSTA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.570/15 - do Sr. Carlos Bezerra - que "dispõe sobre a cobrança por excesso de
peso de bagagem". (Apensados: PL 6740/2016, PL 6691/2016 e PL 6733/2016 (Apensado: PL
6953/2017 (Apensado: PL 8275/2017 (Apensado: PL 8586/2017))))
RELATOR: Deputado CÉSAR MESSIAS.
PROJETO DE LEI Nº 8.344/17 - do Sr. Rômulo Gouveia - 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", para fins de melhor disciplinar a disposição de informações para consumidores idosos e
aqueles com deficiências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS RAMOS.

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-07-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.157/15 - do Sr. Marcelo Belinati - que "institui o Cadastro Nacional de Pessoas
com Deficiência como medida para facilitar a adoção de medidas de apoio por parte do poder público e
providências que busquem melhorar suas condições, possibilitando ainda, um atendimento otimizado a
esses cidadãos".
RELATOR: Deputado ODORICO MONTEIRO.

DECURSO: 3ª SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 8.786/17 - do Sr. Marcos Medrado - que "dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de pneus por pessoas portadoras de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou autistas, conforme a Lei nº. 8.989, de 24 de fevereiro de 1995".
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
SEMINÁRIO
LOCAL: Teatro do BNDES- Rio de Janeiro - AV. Chile, 100 - Centro
HORÁRIO: 14h

A - Seminário:
TEMA: "Debater o potencial produtivo e comercial do artesanato".
Requerimento nº 160/2018
Iniciativa: Deputado Otávio Leite
Convidados:
FABIO SANTOS PEREIRA SILVA, Diretor da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa SEMPE, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC;*
LUCILENE ESTEVAM DE SANTANA, Coordenadora do Programa de Geração de Emprego e Renda, do
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;*
RICARDO LUIZ DE SOUZA RAMOS, Diretor do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES;*
ROBERTO JAGUARIBE, Embaixador da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos
- APEXBRASIL; **
NILO SÉRGIO ALVES FELIX, Secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro - SETUR/RJ;*
THIAGO MONTEIRO DA CRUZ, Gerente Geral da Agência Rua da Relação - CAIXA;*
ELADIO ALVAREZ CORREA, Gerente Geral da Agência Setor Público do Rio de Janeiro, do Banco do
Brasil S.A - BB - S.A;*
MAÍRA FONTENELE SANTANA, Analista de Atendimento Setorial Comércio e Serviços do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE;*
NEURISETI DA SILVA, Presidente da Federação dos Artesãos do Rio de Janeiro - CNARTS/RJ*
ROBERTO SANTOS - Diretor da Rio Artes Manuais;*
TIAGO BAETA, Diretor da E-Commerce Brasil;**
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*Confirmado
**Declinou

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 8.467/17 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "dispõe sobre a distância mínima, nas
salas de projeção cinematográfica, entre a tela de projeção e a primeira fileira de poltronas".
RELATOR: Deputado HERCULANO PASSOS.
PROJETO DE LEI Nº 10.011/18 - do Sr. Nilson Leitão - que "dispõe sobre o tratamento tributário
conferido às exportações de mercadorias realizadas por meio de empresas comerciais exportadoras".
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
PROJETO DE LEI Nº 10.240/18 - do Sr. Augusto Carvalho - que "acrescenta parágrafo ao art. 209 da Lei
nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial".
RELATOR: Deputado JOAQUIM PASSARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 10.271/18 - do Sr. Jerônimo Goergen - que "altera a Lei nº 10.925, de 23 de julho
de 2004, para reduzir a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de arroz, e restabelecer a incidência dessas contribuições sobre o arroz importado".
RELATOR: Deputado DAGOBERTO NOGUEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 10.272/18 - do Sr. Jerônimo Goergen - que "define limites para alterações das
alíquotas do Imposto de Importação de que trata o §1º do art. 153 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 10.303/18 - do Sr. Lincoln Portela - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os
bares, boates, restaurantes, casas noturnas e de espetáculos em geral contratarem seguranças com
formação adequada e específica".
RELATOR: Deputado HERCULANO PASSOS.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.792/06 - do Sr. Celso Russomanno - que "altera o caput e o inciso II do art. 22 da
Lei nº 9.492, de 1997, dispondo sobre informações exigidas para registro, intimação e emissão do
instrumento de protesto". (Apensados: PL 7445/2006, PL 450/2007 (Apensados: PL 900/2007
(Apensados: PL 5330/2009 e PL 4555/2012), PL 3213/2008 (Apensado: PL 10337/2018), PL 1158/2015,
PL 3148/2015 (Apensado: PL 3444/2015), PL 5439/2016 e PL 10365/2018), PL 4188/2008, PL
4807/2009 (Apensado: PL 631/2011), PL 3148/2012, PL 6709/2013 e PL 1833/2015)

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 29 355

RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
PROJETO DE LEI Nº 7.246/14 - do Sr. Pedro Uczai - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
comercialização de apenas uma unidade de calçado e de par de calçados constituído por unidades com
numerações diferentes a pessoas com deficiência dos membros inferiores". (Apensados: PL 8014/2014 e
PL 1973/2015)
RELATOR: Deputado JOAQUIM PASSARINHO.
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 (Apensados: PL 5794/2013 (Apensados: PL 6153/2013 e PL 9340/2017) e PL
6910/2017))
RELATOR: Deputado AUREO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.480/16 - do Sr. Carlos Bezerra - que "altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, para prever o direito de acesso à lista de
acionistas, nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 9.724/18 - do Sr. Junji Abe - que "cria incentivo tributário para o investimento em
infraestrutura básica de saneamento".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO PAPA.
PROJETO DE LEI Nº 10.248/18 - do Sr. Prof. Gedeão Amorim - que "altera a Lei nº 13.589, de 4 de
janeiro de 2018, para ampliar seu campo de aplicação a edifícios de uso público ou coletivo que
possuam elevadores, escadas rolantes ou esteiras rolantes destinadas ao transporte de passageiros".
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 8.597/17 - do Sr. Renato Molling - que "altera a Lei nº 9.514, de 20 de novembro
de 1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa
imóvel e dá outras providências, para restringir a participação, no leilão de imóveis motivado pela
inadimplência de beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, àqueles que preencham
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os requisitos para participar do PMCMV".
RELATOR: Deputado ANGELIM.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.831/15 - do Sr. Veneziano Vital do Rêgo - que "altera a Lei nº 11.124, de 2005, e
a Lei nº 11.977, de 2009, para incluir a obrigatoriedade de instalação de biblioteca pública e salas de
estudos nos projetos de conjuntos habitacionais financiados pelo Fundo Nacional de Habitação de
Interesse social (FNHIS) ou implantados no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana
(PNHU)". (Apensado: PL 6182/2016)
RELATOR: Deputado ANGELIM.
PROJETO DE LEI Nº 6.349/16 - do Sr. Davi Alves Silva Júnior - que "altera a redação do arts. 68, e
acrescenta art. 68-A, à Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, e dá
outras providências para a melhoria da acessibilidade e segurança dos pedestres".
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM.
PROJETO DE LEI Nº 8.454/17 - do Senado Federal - João Alberto Souza - (PLS 137/2017) - que "dispõe
sobre critérios técnicos para dimensionamento de elevadores de passageiros".
RELATOR: Deputado OSMAR BERTOLDI.
PROJETO DE LEI Nº 10.077/18 - do Sr. Walter Alves - que "altera a Lei 11.977, de 7 de julho de 2009,
para prever que o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) terá também a finalidade de
subsidiar a renegociação de contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV)".
RELATOR: Deputado GIVALDO VIEIRA.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.057/15 - do Sr. Vicente Candido - que "institui o Programa Nacional do Afroempreendedorismo". (Apensado: PL 10421/2018)
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO.
PROJETO DE LEI Nº 9.913/18 - do Sr. Moisés Diniz - que "reduz a zero as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da Cofins, incidentes sobre o consumo de energia elétrica utilizado nas aldeias
indígenas, comunidades quilombolas, reservas extrativistas, áreas de conservação ambiental e regiões
ribeirinhas".
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS.
PROJETO DE LEI Nº 9.943/18 - do Senado Federal - Telmário Mota - (PLS 737/2015) - que "altera a Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para facultar a
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organização da educação escolar indígena por meio de territórios étnico-educacionais".
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 276/11 - do Sr. Duarte Nogueira - que "altera o art. 6º da Lei nº 9.883, de 7 de
dezembro de 1999, que "Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência - ABIN, e dá outras providências",
para criar a Controladoria das Atividades de Inteligência". (Apensados: PL 480/2011, PL 6832/2013 e PL
645/2015)
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS.
PROJETO DE LEI Nº 3.452/12 - do Sr. Vicentinho - que "regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, que dispõe sobre o reconhecimento e titulação das terras ocupadas
por remanescentes das comunidades dos quilombos".
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS.
PROJETO DE LEI Nº 6.500/13 - do Sr. Chico Alencar - que "dispõe sobre a aplicação do princípio da não
violência e garantia dos direitos humanos no contexto de manifestações e eventos públicos, bem como
na execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse".
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PROJETO DE LEI Nº 6.787/13 - do Sr. Renato Simões e outros - que "acresce à Lei nº 662, de 6 de abril
de 1949, o dia 20 de novembro como feriado nacional".
RELATOR: Deputado SÓSTENES CAVALCANTE.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.137/13 - da Sra. Keiko Ota - que "altera o inciso VIII do art. 12 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, para obrigar a notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar e demais
autoridades quando atingir o percentual de trinta por cento".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.434/11 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "institui o Fundo
Nacional de Assistência ao Estudante de Nível Superior - FUNAES". (Apensados: PL 1270/2015
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(Apensados: PL 3474/2015 (Apensado: PL 6086/2016), PL 6164/2016, PL 8739/2017 e PL 9612/2018) e
PL 2860/2011)
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 3.625/15 - da Sra. Tia Eron - que "estabelece Diretrizes para o acesso ao direito
social à educação e para a priorização dos ideais de coletividade, de solidariedade, do trabalho
voluntário e dá outras providências".
RELATORA: Deputada JOSI NUNES.
PROJETO DE LEI Nº 4.185/15 - da Sra. Renata Abreu - que ""vincula o piso nacional dos professores ao
subsídio dos Deputados Federais e Senadores da Republica.""
RELATOR: Deputado VENEZIANO VITAL DO RÊGO.
PROJETO DE LEI Nº 9.287/17 - do Sr. Raimundo Gomes de Matos - que "altera a Lei nº 10.836, de 9 de
janeiro de 2004, que "cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências", para instituir benefício
adicional vinculado a desempenho escolar".
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PROJETO DE LEI Nº 9.558/18 - do Poder Executivo - que "altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado BACELAR.
PROJETO DE LEI Nº 9.928/18 - da Sra. Pollyana Gama - que "altera o art. 23 e o art. 24 da 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; altera as Leis nos 10.880, de 9 de
junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da
Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá
outras providências", para estabelecer a obrigatoriedade da destinação de, no mínimo, 3% (três por
cento) e no máximo 5% (cinco por cento) dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola para a
compra de livros para as bibliotecas escolares".
RELATOR: Deputado FLORIANO PESARO.
PROJETO DE LEI Nº 10.105/18 - do Senado Federal - Maria do Carmo Alves - (PLS 157/2017) - que
"altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente, e a Lei
nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais Médicos, para tornar obrigatória a
oferta de assistência psiquiátrica e psicológica gratuita a médicos residentes e a alunos de graduação
em Medicina".
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE.
PROJETO DE LEI Nº 10.285/18 - do Senado Federal - Donizeti Nogueira - (PLS 325/2015) - que "altera
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
tornar obrigatória a manutenção de exemplares da Constituição Federal, da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do Estatuto da Juventude, do Estatuto
do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Lei Maria da
Penha nas escolas públicas e privadas".
RELATOR: Deputado FLORIANO PESARO.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 309/11 - do Sr. Pastor Marco Feliciano - que "altera o art. 33 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino religioso nas redes públicas de
ensino do país". (Apensados: PL 8099/2014 (Apensado: PL 5336/2016), PL 943/2015 (Apensado: PL
9164/2017), PL 3044/2015 e PL 9208/2017)
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI.
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PROJETO DE LEI Nº 1.252/07 - do Sr. Professor Ruy Pauletti - que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, para introduzir modificações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação". (Apensado:
PL 3417/2008)
RELATOR: Deputado LOBBE NETO.
PROJETO DE LEI Nº 7.953/10 - do Senado Federal - Sérgio Zambiasi - (PLS 197/2004) - que "altera o
parágrafo único do art. 24 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabelecer valores mínimos
por aluno nos repasses de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para os
estabelecimentos de ensino que atendem alunos com deficiência".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PROJETO DE LEI Nº 723/03 - do Sr. Onyx Lorenzoni - que "institui a Bolsa-Universidade, que permite
dedução no imposto de renda às pessoas físicas e jurídicas, e dá outras providências". (Apensados: PL
3295/2004 (Apensados: PL 3270/2008 (Apensado: PL 1050/2011) e PL 10229/2018), PL 5208/2005
(Apensado: PL 6549/2013 (Apensado: PL 6551/2013 (Apensado: PL 6981/2017))), PL 4639/2004, PL
2096/2007 (Apensado: PL 4386/2008), PL 796/2015 e PL 9697/2018)
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 3.961/04 - do Senado Federal - Eduardo Azeredo - (PLS 287/2003) - que "permite
a utilização dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de
parcelas de anuidade escolar do trabalhador ou de seus filhos dependentes, de até 24 (vinte e quatro)
anos de idade". (Apensados: PL 2752/2003 (Apensados: PL 2979/2004 e PL 2765/2003 (Apensados: PL
3286/2004, PL 4050/2012 e PL 10031/2018)), PL 4454/2004, PL 4897/2005, PL 5371/2005, PL
6382/2005, PL 6436/2005, PL 6580/2006, PL 6961/2006, PL 7312/2006, PL 7595/2006, PL 110/2007, PL
253/2007, PL 1447/2007 (Apensado: PL 1816/2015), PL 7010/2010, PL 912/2011, PL 1987/2011, PL
2422/2011, PL 7877/2014, PL 1204/2015, PL 1986/2015 (Apensado: PL 5829/2016), PL 3706/2015, PL
4935/2016 e PL 10277/2018)
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA.
PROJETO DE LEI Nº 5.353/05 - do Senado Federal - Gerson Camata - (PLS 331/2004) - que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Universidade Federal de São Mateus, por desmembramento da Universidade
Federal do Espírito Santo".
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 105/07 - da Sra. Luiza Erundina - que "altera dispositivos do art. 36 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
(Apensados: PL 2240/2007 (Apensado: PL 1580/2011) e PL 3055/2011 (Apensados: PL 1199/2015
(Apensado: PL 2127/2015) e PL 1814/2015))
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.724/08 - do Poder Executivo - que "dispõe sobre os valores da Gratificação
Temporária para o Magistério Superior - GTMS, devida aos titulares dos cargos integrantes da Carreira
do Magistério Superior de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, lotados ou em exercício nas
Instituições Federais de Ensino Superior, vinculadas ao Ministério da Educação ou ao Ministério da
Defesa".
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 6.641/09 - da Sra. Janete Capiberibe - que "altera o "caput" do art. 4º da Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001, para inserir o auxílio-livros nos financiamentos pelo Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior". (Apensados: PL 6658/2009 (Apensado: PL 503/2011),
PL 6796/2010 e PL 9278/2017)
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE.
PROJETO DE LEI Nº 8.011/10 - do Sr. Vitor Penido - que "dispõe sobre diretrizes para a seleção e
indicação dos diretores das escolas públicas de educação básica com oferta dos níveis fundamental e/ou
médio". (Apensados: PL 5604/2013 (Apensado: PL 2752/2015 (Apensado: PL 2759/2015)) e PL
6798/2013)
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 496/11 - do Sr. Sandro Mabel - que "torna obrigatória a instalação de portais de
raios-X nas escolas pública e privadas". (Apensados: PL 1294/2011 e PL 8169/2014)
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
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PROJETO DE LEI Nº 1.245/11 - do Sr. Arthur Oliveira Maia - que "dispõe sobre a criação da
Universidade Federal de Feira de Santana - UniFeira, por desmembramento da Universidade Federal da
Bahia - UFBA e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BACELAR.
PROJETO DE LEI Nº 1.530/11 - do Sr. Ronaldo Caiado - que "obriga os estabelecimentos de ensino
básico do país a divulgarem o índice IDEB". (Apensados: PL 1536/2011, PL 1600/2011, PL 1898/2011,
PL 5325/2013 e PL 7378/2017)
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.981/11 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "estabelece os procedimentos e critérios
de que trata o artigo primeiro do Acordo de admissão de títulos e graus universitários para o exercício de
atividades acadêmicas nos estados partes do MERCOSUL promulgado pelo Decreto nº 5.518, de 2005,
relativos aos títulos de pós-graduação e unicamente para o exercício de atividades de docência e
pesquisa nas instituições de ensino superior no Brasil e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.107/11 - do Sr. Audifax - que "altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir ''Noções de Economia
Financeira'' como disciplina obrigatória no ensino médio". (Apensados: PL 3421/2012, PL 7155/2014, PL
3590/2015 (Apensado: PL 3691/2015), PL 4215/2015, PL 4915/2016 e PL 7318/2017)
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.521/11 - do Senado Federal - Expedito Júnior - (PLS 123/2009) - que "altera a
Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para estabelecer que, no caso de transferência do aluno para
outro estabelecimento de ensino, serão devidas as parcelas vencidas até o dia em que for solicitada a
transferência". (Apensados: PL 6875/2002 (Apensados: PL 208/2003 (Apensados: PL 5055/2009 e PL
5142/2013), PL 4870/2005, PL 35/2003 (Apensado: PL 4192/2004), PL 6489/2006 (Apensados: PL
1255/2011 e PL 9319/2017), PL 1110/2007, PL 1596/2007, PL 2775/2008 e PL 2889/2011), PL
4989/2013 (Apensado: PL 7689/2014 (Apensado: PL 615/2015 (Apensado: PL 1796/2015))), PL
6348/2013, PL 6627/2013 (Apensado: PL 6237/2016 (Apensado: PL 7154/2017)) e PL 6958/2013)
RELATORA: Deputada PROFESSORA MARCIVANIA.
PROJETO DE LEI Nº 4.731/12 - do Senado Federal - Humberto Costa - (PLS 504/2011) - que "altera o
parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), para estabelecer o número máximo de alunos por turma na pré-escola e no ensino
fundamental e médio". (Apensados: PL 6464/2013, PL 6924/2013 e PL 4628/2016)
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 5.572/13 - do Sr. André Figueiredo - que "autoriza o Poder Executivo a instituir
campus da Universidade Federal do Ceará no Município de Itapipoca, Estado do Ceará". (Apensado: PL
6619/2013)
RELATOR: Deputado MOSES RODRIGUES.
PROJETO DE LEI Nº 6.567/13 - do Senado Federal - Gim Argello - (PLS 8/2013) - que "altera o art. 19-J
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências", para incluir a obrigatoriedade de obediência às diretrizes e orientações técnicas e o
oferecimento de condições que possibilitem a ocorrência do parto humanizado nos estabelecimentos de
saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)". (Apensados: PL 5304/2013 (Apensados: PL 5656/2013, PL
6062/2013 (Apensado: PL 7277/2014), PL 3455/2015, PL 4662/2016 e PL 9749/2018), PL 6888/2013, PL
3465/2015, PL 4126/2015 (Apensado: PL 10209/2018), PL 4996/2016 (Apensado: PL 3569/2015), PL
7633/2014 (Apensado: PL 7867/2017 (Apensado: PL 8219/2017)) e PL 9372/2017)
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 6.702/13 - da Sra. Iracema Portella - que "dispõe sobre a existência de repositórios
digitais nas instituições federais de educação superior e de pesquisa, para gestão e disseminação de sua
produção científica, técnica e artística".
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
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AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 104/15 - do Sr. Alceu Moreira - que "proíbe o uso de aparelhos eletrônicos
portáteis nas salas de aula dos estabelecimentos de educação básica e superior". (Apensados: PL
1871/2015 e PL 7423/2017)
RELATOR: Deputado ALIEL MACHADO.
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 DAMIÃO FELICIANO.
PROJETO DE LEI Nº 4.775/16 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "altera o art. 4º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993".
RELATOR: Deputado MOSES RODRIGUES.

COMISSÃO DO ESPORTE
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.593/13 - do Sr. Otavio Leite - que "dispõe sobre a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS devida por entidade de Representação do Futebol
Brasileiro e cria Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 4.637/16 - do Sr. Carlos Bezerra - que "acrescenta novo art. 43-A à Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências",
para fins de instituir obrigatoriedade de comunicação pelas instituições financeiras aos bancos de dados

362 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Junho de 2018

e cadastros relativos a consumidores".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 9.283/17 - do Senado Federal - Ricardo Ferraço - (PLS 314/2017) - que "dispõe
sobre as relações financeiras entre a União e o Banco Central do Brasil e sobre a carteira de títulos
mantida pelo Banco Central do Brasil para fins de condução da política monetária".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 4.483/16 - do Poder Executivo - que "autoriza o Poder Executivo a desapropriar,
em favor da União, a área pública que especifica, de domínio do Município de Silva Jardim, Estado do
Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA.

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-07-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 6.037/16 - do Sr. João Arruda - que "dá nova redação e acrescenta parágrafo
único ao art. 27, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional
de Seguros Privados"
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 916/03 - do Sr. Eduardo Cunha - que "dispõe sobre a disponibilização do
percentual de 1% de alíquota do IPI e do IR para aplicação em programas de alimentação para a
população carente e/ou desempregados no País".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 5.320/09 - do Senado Federal - Garibaldi Alves Filho - (PLS 249/2003) - que
"concede isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados a aparelhos
próprios para radioamadorismo, quando importados ou adquiridos por radioamador habilitado e
participante da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores (Rener), integrante do Sistema
Nacional de Defesa Civil (Sindec)".
RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 6.902/10 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JULIO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 7.664/10 - do Sr. Ribamar Alves - que "altera a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de
2003, que "dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências"". (Apensado: PL 2599/2011
(Apensado: PL 3480/2012 (Apensados: PL 5287/2013 e PL 7193/2014)))
RELATOR: Deputado MARCO ANTÔNIO CABRAL.
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PROJETO DE LEI Nº 7.898/10 - do Sr. Manoel Junior - que "acrescenta alínea "h" ao inciso II do art. 8º
da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução, na declaração do Imposto de
Renda, das despesas com medicamentos para uso próprio de aposentados e pensionistas com idade
igual ou superior a sessenta anos".
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PROJETO DE LEI Nº 2.710/11 - do Senado Federal - Gim Argello - (PLS 185/2010) - que "dispõe sobre
a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Cristalina, no Estado de
Goiás".
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PROJETO DE LEI Nº 5.764/13 - do Sr. Sandro Mabel - que "obriga a inserção de cláusula limitadora de
responsabilidade nas apólices relativas ao seguro de veículos automotores de vias terrestres".
(Apensados: PL 8185/2014 e PL 8624/2017)
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 3.096/00 - do Sr. Enio Bacci - que "dispensa do pagamento de taxa, o cidadão
desempregado, para inscrição a Concurso Público". (Apensados: PL 2282/2003 e PL 3093/2004)
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PROJETO DE LEI Nº 5.472/01 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "concede dilação de prazo para
pagamento do imposto de importação, nas operações de importação de mercadoria, com o objetivo de
incentivar a instalação de fábricas no país, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCO ANTÔNIO CABRAL.
PROJETO DE LEI Nº 5.672/01 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "altera dispositivos da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 46/03 - do Sr. Enio Bacci - que "altera o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966, fixando prazo máximo para pagamento de indenização de sinistros por parte das sociedades
seguradoras e estabelecendo a multa aplicável no caso de seu descumprimento e dá outras
providências". (Apensados: PL 403/2003 e PL 356/2003)
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 473/03 - do Sr. Luiz Alberto - que "dispõe sobre serviços cadastrais de
consumidores". (Apensado: PL 2308/2003)
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 1.552/03 - do Sr. Lobbe Neto - 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 do saldo da conta vinculada para aquisição de imóvel rural". (Apensado: PL 2779/2003)
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 2.638/03 - do Senado Federal - Marina Silva - (PLS 271/2001) - que "altera a Lei nº
9.491, de 9 de setembro de 1997, para incluir as empresas estatais do setor elétrico, bancos de
desenvolvimento regional e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) entre as instituições
para as quais não se aplica a autorização genérica de privatização". (Apensado: PL 160/1999
(Apensados: PL 1409/1999, PL 2543/2000 (Apensados: PL 3748/2000, PL 4167/2001, PL 4310/2001, PL
4356/2001 (Apensado: PL 4708/2001), PL 4269/2001 e PL 1744/2003), PL 4974/2001, PL 1166/2003 e
PL 61/2003))
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 3.034/04 - do Poder Executivo - (MSC 83/2004) - que "autoriza a União a conceder
indenização por danos morais e materiais aos ocupantes de imóveis residenciais a ela pertencentes, na
localidade denominada "Cidade dos Meninos", que tenham sido expostos a compostos organoclorados".
RELATOR: Deputado ENIO VERRI.
PROJETO DE LEI Nº 3.349/04 - do Sr. Augusto Nardes - que "dispõe sobre a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP incidente
sobre as receitas auferidas pelas indústrias de calcário agrícola, acrescentando alínea "d" ao inciso VII
do art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002". (Apensado: PL 7603/2006)
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RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 3.538/04 - do Sr. Nelson Marquezelli - 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 do saldo da conta vinculada para aquisição de máquinas e implementos
agrícolas ".
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 3.558/04 - da Sra. Luciana Genro - que "autoriza a União a consolidar as dívidas
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios renegociadas através das Leis nº 8.727, de 1993, e nº
9.496, de 1997, e dá outras providências". (Apensados: PL 6128/2005 (Apensado: PL 7641/2010), PL
1129/2011, PL 3467/2012, PL 3548/2012, PL 3753/2012 e PL 6498/2013)
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS.
PROJETO DE LEI Nº 3.600/04 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "reduz a zero a alíquota do
IPI para os óleos vegetais transesterificados destinados à adição ao diesel mineral".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 4.593/04 - do Sr. Vicentinho - que "institui isenção da Contribuição para o
PIS/PASEP para as entidades sindicais de trabalhadores e remite créditos tributários da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 5.348/05 - do Senado Federal - Paulo Octávio - (PLS 174/2003) - que "institui o
Programa de Alfabetização e Cidadania na Empresa - Pace". (Apensado: PL 5769/2005)
RELATOR: Deputado IZALCI LUCAS.
PROJETO DE LEI Nº 5.395/05 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "altera a Lei nº 8.989, de
1995, modificada pelas Leis nº 9.317, de 1996, nº 10.182, de 2001, nº 10.690, de 2003, com a redação
dada pela Lei nº 10.754, de 2003, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência física, nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado IZALCI LUCAS.
PROJETO DE LEI Nº 5.421/05 - do Sr. Eduardo Valverde - que "altera os art. 22 e 23 da Lei nº 8.666, de
1993, instituindo o pregão eletrônico nas licitações da Administração Pública Federal". (Apensados: PL
1662/2007, PL 1661/2007 (Apensado: PL 4027/2008) e PL 4647/2009)
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 5.773/05 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "altera as Leis nºs 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para disciplinar o disposto no § 9º do art. 195 e no § 12 do art. 201
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de
2005". (Apensados: PL 5866/2005, PL 5933/2005, PL 6169/2005, PL 6295/2005 e PL 6366/2005)
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PROJETO DE LEI Nº 5.808/05 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "redefine as garantias e
simplifica os requisitos para acesso a financiamentos do FINAME Agrícola".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 6.023/05 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "reduz a zero as alíquotas
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre farinha de arroz".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 6.258/05 - Inácio Arruda e Daniel Almeida - que "dispõe sobre a reintegração no
emprego dos funcionários da Caixa Econômica Federal, demitidos no período de 1995 a 2003".
(Apensado: PL 1603/2007)
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 6.420/05 - do Senado Federal - Rodolpho Tourinho - (PLS 344/2004) - que "altera
as Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.429, de 2 de junho de 1992, para regular a contratação de
empresas prestadoras de serviços e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
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PROJETO DE LEI Nº 6.455/05 - do Sr. Milton Monti - que "cria o Programa de Modernização e
Renovação da Frota de Veículos , Máquinas e Equipamentos Municipais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA.
PROJETO DE LEI Nº 7.239/06 - do Sr. Pedro Fernandes - que "estende às pessoas físicas o direito de
opção pelo menor valor da parcela mensal, prevista no § 4º do art. 1º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de
2003".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 7.437/06 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "cria o Programa Nacional para aquisição
de unidades de atendimento móvel de urgência médico-hospitalar e dá outras providências". (Apensado:
PL 6655/2009)
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 7.512/06 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "isenta o fundo garantidor
das cooperativas de crédito do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido".
RELATOR: Deputado IZALCI LUCAS.
PROJETO DE LEI Nº 7.576/06 - do Senado Federal - Rodolpho Tourinho - (PLS 41/2004) - que "altera a
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas
físicas e dá outras providências, para fixar prazo e encargos financeiros relativos ao valor a restituir do
imposto de renda das pessoas físicas pago a maior". (Apensados: PL 3316/2004 (Apensados: PL
3493/2004 (Apensados: PL 3901/2004 (Apensado: PL 4217/2004), PL 4558/2004, PL 537/2007
(Apensado: PL 2837/2011), PL 3052/2008, PL 6213/2009 e PL 1333/2011) e PL 2985/2011), PL
3229/2008, PL 2341/2011 e PL 5967/2013)
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 131/07 - Eduardo Sciarra e Eduardo Sciarra - (PL 6552/2006) - que "institui
dedução integral dos valores pagos em educação no Imposto de Renda da Pessoa Física". (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, PL 5855/2016 e PL 8154/2017)
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 488/07 - do Sr. Edinho Bez - que "reduz a 0 (zero) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da venda de carvão coque
nacional".
RELATOR: Deputado CARLOS ANDRADE.
PROJETO DE LEI Nº 512/07 - Daniel Almeida e Chico Lopes - que "dispõe sobre a reintegração no
emprego dos funcionários do Banco do Brasil S/A, demitidos no período de 1995 a 2002". (Apensado: PL
1272/2007)
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 845/07 - do Sr. Lelo Coimbra - que "institui medidas de estímulo e apoio à
reestruturação fiscal dos estados, mediante a não-inclusão, para o cálculo da receita líquida real, dos
valores, repassados pela União, aos Estados, Distrito Federal e aos Minicípios, referentes à cobrança da
Cide - Combustíveis". (Apensados: PL 5403/2009 e PL 929/2011 (Apensados: PL 31/2015 e PL
1828/2015))
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 992/07 - do Sr. Luis Carlos Heinze - que "altera a redação do art. 3º da Lei nº
10.200, de 14 de fevereiro de 2001, que "acresce e altera dispositivo da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de
1994, que institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras providências"".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 1.062/07 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "institui incentivo fiscal para
o controle biológico de pragas agrícolas e de vetores de interesse para a saúde pública e animal".
(Apensado: PL 1166/2007)
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.096/07 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "reduz o prazo para
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aproveitamento de créditos, relativos a bens do ativo imobilizado da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS".
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PROJETO DE LEI Nº 1.097/07 - do Senado Federal - Paulo Octávio - (PLS 364/2003) - que "altera o art.
4º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da
Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo
Constitucional do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 1.124/07 - do Sr. Walter Ihoshi - que "direciona às Santas Casas de Misericórdia
percentual da arrecadação das loterias e concursos de prognósticos administrados pela Caixa
Econômica Federal".
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 1.209/07 - do Sr. Valdir Colatto - que "revoga o art. 69 da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, que "Altera a legislação tributária federal e dá outras providências"". (Apensado: PL
2543/2007)
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PROJETO DE LEI Nº 1.375/07 - do Sr. Otavio Leite e outros - que "classifica como atividade econômica
exportadora, o setor de turismo receptivo".
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 1.409/07 - do Sr. Beto Faro - que "altera o art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-14,
de 24 de agosto de 2001, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 1.426/07 - do Sr. Valdir Colatto - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados aos veículos adquiridos por entidades filantrópicas, nas condições que estabelece".
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 1.522/07 - do Sr. Fernando Coelho Filho - que "reduz as alíquotas da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda de álcool para fins
carburantes produzido a partir da utilização de mandioca como matéria-prima".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 1.648/07 - do Senado Federal - Paulo Paim - (PLS 126/2006) - que "altera a Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia de Tempo do Serviço, e dá outras
providências". (Apensados: PL 3625/2008, PL 4895/2009, PL 485/2011, PL 2280/2011 e PL 3334/2012)
RELATOR: Deputado ENIO VERRI.
PROJETO DE LEI Nº 1.826/07 - do Senado Federal - José Maranhão - (PLS 210/2004) - que "altera a
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para fixar a data de vencimento das quotas de imposto de
renda das pessoas físicas no oitavo dia útil de cada mês subseqüente ao de competência". (Apensados:
PL 1303/2015 e PL 2250/2015)
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 1.897/07 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "altera o caput do art. 294 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que "Dispõe sobre as Sociedades por Ações"".
RELATOR: Deputado COVATTI FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.950/07 - do Poder Executivo e Poder Executivo - (MSC 617/2007) - que "altera e
acresce dispositivos à Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional de
Segurança Pública - FNSP".
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PROJETO DE LEI Nº 2.144/07 - do Sr. Homero Pereira - que "cria o Programa de Redistribuição de
Alimentos Excedentes e dá outras providências". (Apensado: PL 2550/2011)
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
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PROJETO DE LEI Nº 2.201/07 - Luiz Carlos Hauly e Antonio Carlos Mendes Thame - que "reduz as
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social dos produtos que específica".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 2.234/07 - do Sr. Duarte Nogueira - que "altera o art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, que estabelece as normas gerais de licitações e contratos no âmbito da Administração
Pública, para dispor sobre o pagamento de despesas públicas mediante utilização de cartão corporativo".
(Apensados: PL 2739/2008, PL 2748/2008, PL 2927/2008 e PL 3296/2008)
RELATOR: Deputado ENIO VERRI.
PROJETO DE LEI Nº 2.533/07 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "obriga a rescisão de todos
os contratos de seguros acessórios ou vinculados a cartão de crédito ou de débito, quando solicitado o
cancelamento do respectivo cartão pelo seu titular e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PROJETO DE LEI Nº 2.544/07 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe sobre a prestação de contas de
recursos recebidos de outras esferas pelos Municípios".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.691/07 - do Sr. Bruno Araújo e outros - que "dispõe sobre o parcelamento,
isenção de multas e renegociação de débitos da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
- COFINS de responsabilidade das sociedades de advogados regularmente inscritas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
PROJETO DE LEI Nº 2.832/08 - do Sr. Beto Faro - que "altera o art. 3º da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 2.978/08 - do Senado Federal - Marcelo Crivella - (PLS 110/2004) - que "altera a
Lei nº 6.905, de 11 de maio de 1981, para destinar a renda líquida de um concurso anual de prognóstico
sobre o resultado de sorteios de números para as Associações da Cruz Vermelha Brasileira".
RELATOR: Deputado LINDOMAR GARÇON.
PROJETO DE LEI Nº 3.050/08 - do Sr. Sandes Júnior - que "dispõe sobre o incentivo aos professores
por meio de bonificações".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 3.453/08 - do Senado Federal - Tasso Jereissati - (PLS 624/2007) - que "altera o
art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para condicionar a celebração de convênios com
pessoas jurídicas de direito privado a prévio processo seletivo". (Apensados: PL 259/2007 e PL
2819/2008 (Apensado: PL 3092/2008))
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 3.569/08 - do Sr. Eduardo Cunha - que "determina aos estabelecimentos bancários
situados em todo território nacional a instalação de assentos para os usuários que estiverem no aguardo
da vez de serem atendidos pelo caixa". (Apensados: PL 4100/2008 e PL 5033/2009)
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.575/08 - do Sr. Izalci - que "acrescenta parágrafos ao art. 4º da Lei nº 11.345, de
14 de setembro de 2006, alterado pela Lei nº 11.505, de 18 de julho de 2007". (Apensados: PL
5025/2009 e PL 5473/2009)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 3.576/08 - do Sr. Izalci - que "acrescenta dispositivos às Leis nº 2.613, de 23 de
setembro de 1955; 8.029, de 12 de abril de 1990 e 9.766, de 18 de dezembro de 1998; e ao Decreto-Lei
nº 9.853, de 13 de setembro de 1946".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 3.804/08 - do Sr. Carlos Bezerra - que "acrescenta o § 7º ao art. 124, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que "Dispõe sobre a sociedade por ações"".
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RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PROJETO DE LEI Nº 4.557/08 - do Senado Federal - Pedro Simon - (PLS 338/2005) - que "altera o art.
39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 'dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências', para classificar como prática abusiva a disponibilidade de crédito por meio de remessa ao
consumidor de cartão de crédito não solicitado"". (Apensado: PL 219/2007 (Apensados: PL 2044/2007,
PL 2985/2008 e PL 4969/2009))
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 4.694/09 - do Senado Federal - Jayme Campos - (PLS 415/2007) - que "dispõe
sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Barra do Garça, no
Estado do Mato Grosso".
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PROJETO DE LEI Nº 4.720/09 - da Sra. Jô Moraes - que "dispõe sobre a complementação da
aposentadoria do pessoal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE".
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 4.730/09 - do Senado Federal - Roseana Sarney - (PLS 254/2007) - que "dispõe
sobre a Criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Rosário, no Estado do
Maranhão".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 4.767/09 - do Senado Federal - Marisa Serrano - (PLS 491/2007) - que "dispõe
sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Ponta Porã, no Estado
de Mato Grosso do Sul". (Apensado: PL 3493/2008)
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PROJETO DE LEI Nº 4.826/09 - do Sr. João Herrmann - que "acrescenta a alínea "h" ao art. 8º da Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que trata sobre o imposto de renda pessoa física". (Apensados: PL
5331/2009, PL 286/2011, PL 575/2011, PL 3741/2012, PL 7279/2014, PL 411/2015, PL 914/2015, PL
1404/2015, PL 2050/2015 e PL 4047/2015)
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 5.237/09 - do Senado Federal - Tasso Jereissati - (PLS 266/2003) - que "altera a
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, para incluir o parceiro outorgante como beneficiário do Fundo
Garantia-Safra e permitir a adesão de consórcios e condomínios ao benefício Garantia-Safra".
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PROJETO DE LEI Nº 5.631/09 - do Sr. Valdir Colatto - que "define a Política de Regularização, Incentivo
de Produção e Comercialização de Energia Limpa pelas Cooperativas Brasileiras".
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 5.751/09 - do Sr. Beto Faro - que "altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 e
dá outras providências"
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 6.266/09 - do Sr. Ivan Valente - que "dispõe sobre compensações orçamentárias e
financeiras para a área de educação nos casos de renúncia fiscal associada a impostos e transferências
na União, nos Estados e Distrito Federal e nos Municípios".
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 6.342/09 - Paulo Teixeira e Zezéu Ribeiro - que "institui no âmbito do Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, o Serviço de Moradia Social para famílias de baixa
renda".
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 6.354/09 - do Senado Federal - César Borges - (PLS 334/2006) - que "revoga o
inciso I do § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para permitir que o saldo a
restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física possa ser objeto
de compensação com débitos tributários do contribuinte". (Apensados: PL 6500/2006 (Apensado: PL
7319/2006), PL 7466/2010 e PL 4945/2013)
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RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
PROJETO DE LEI Nº 6.445/09 - do Sr. Fábio Faria - que "institui o Fundo Nacional de Combate ao
Câncer".
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
PROJETO DE LEI Nº 6.631/09 - do Sr. Vanderlei Macris - que "acrescenta alínea ao inciso II do art. 8º
da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para incluir as despesas veterinárias nas deduções da
base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas". (Apensados: PL 7437/2014, PL 7550/2014,
PL 7554/2014, PL 7942/2014, PL 948/2015, PL 5426/2016 e PL 10289/2018)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 6.762/10 - do Senado Federal - Marcelo Crivella - (PLS 223/2009) - que "altera a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para proibir a contratação de empresas prestadoras de serviços
para atividades inseridas entre as funções de cargos da estrutura permanente ou que representem
necessidade finalística, essencial ou permanente, dos órgãos da Administração Pública".
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO.
PROJETO DE LEI Nº 6.768/10 - do Senado Federal - Paulo Paim - (PLS 371/2009) - que "altera o art. 20
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação do FGTS no caso que especifica".
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 6.811/10 - do Senado Federal - Paulo Paim - (PLS 65/2003) - que "acrescenta
inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação da conta
vinculada do FGTS para aquisição de imóvel rural, nas condições que especifica". (Apensado: PL
4457/2008)
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PROJETO DE LEI Nº 6.856/10 - do Sr. Carlos Zarattini - que "altera a Lei nº 11.033 de 21 de dezembro
de 2004".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 7.154/10 - do Senado Federal - Gilberto Goellner - (PLS 276/2008) - que "altera a
redação do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, que "dispõe sobre a incidência de imposto
de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, e dá outras
providências", para reduzir a zero a alíquota do imposto de renda na fonte sobre o pagamento de juros e
comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento da produção de
mercadorias agropecuárias de exportação".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 7.316/10 - do Sr. Beto Faro - que "define critérios e garante dotações
orçamentárias da União para o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA e o Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste - FDNE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 7.341/10 - do Senado Federal - César Borges - (PLS 194/2009) - que "altera a Lei
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para autorizar a dedução, da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, dos pagamentos efetuados a plano de saúde contratado em benefício de empregado
doméstico". (Apensados: PL 634/2007 (Apensado: PL 2169/2007), PL 7660/2010 e PL 3042/2011)
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 7.526/10 - do Sr. Rodrigo Rollemberg e outros - que "dispõe sobre os incentivos às
indústrias espaciais, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
Espacial (PADIE), altera a Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e estabelece medidas de incentivo
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no setor espacial".
RELATOR: Deputado EDUARDO CURY.
PROJETO DE LEI Nº 7.544/10 - do Sr. Júlio Delgado - que "altera os incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº
8.218, de 29 de agosto de 1991, para eliminar o caráter confiscatório de penalidades aplicáveis aos
contribuintes pela inobservância do cumprimento de obrigações acessórias tributárias".
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
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PROJETO DE LEI Nº 7.714/10 - do Sr. Beto Faro - que "altera os arts. 1º e 11, da Lei nº 9.432, de 8 de
janeiro de 1997, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PROJETO DE LEI Nº 7.718/10 - do Sr. Hugo Leal - que "acrescenta dispositivo à Lei nº 10.260, de 12 de
julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES,
permitindo abatimento de saldo devedor do FIES às pessoas que exercerem o cargo de conciliador nos
juizados especiais". (Apensados: PL 1599/2011, PL 2654/2011 e PL 2745/2011)
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 7.763/10 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dispõe sobre o repasse pela União
Federal aos municípios dos valores superiores ao percentual de 15% da arrecadação em ações e
serviços públicos de saúde e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PROJETO DE LEI Nº 7.832/10 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "altera o caput do art. 10 da
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, aumentando o limite do desconto simplificado para efeito de
apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 136/11 - do Sr. Weliton Prado - que "altera o Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 205/11 - do Sr. Sandes Júnior - que "altera o art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 407/11 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "acrescenta parágrafo ao art.
11 da Lei nº 6.830, de 1980, proibindo a penhora de depósitos bancários à vista, quando da cobrança da
dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias".
(Apensados: PL 1955/2011, PL 5282/2016 e PL 2197/2015 (Apensado: PL 3183/2015))
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 422/11 - do Sr. Lincoln Portela - que "dispõe sobre a dotação de recursos
financeiros para os centros municipais de controle de zoonoses, centros de triagens e organismos de
combate ao tráfico e proteção aos animais".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS.
PROJETO DE LEI Nº 514/11 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "estende os incentivos
estabelecidos pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a jogos eletrônicos de uso domiciliar".
(Apensados: PL 899/2011 e PL 943/2011)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 516/11 - do Sr. Leonardo Quintão - que "altera a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro
de 2004, para incluir os bens destinados ao serviço de transporte ferroviário de passageiros no Regime
Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 722/11 - do Sr. Jorge Corte Real - que "estabelece medidas de estímulo ao
investimento, altera o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 755/11 - do Sr. Hugo Leal - que "proíbe as instituições financeiras de condicionar a
concessão de financiamentos no âmbito do crédito rural à contratação, pelo mutuário, de qualquer
modalidade de seguro ou à prestação de qualquer forma de reciprocidade".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 820/11 - do Sr. Alceu Moreira - que "remite dívidas; institui medidas de estímulo à
liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito, tendo como beneficiários
aquicultores, pescadores, colônias de pesca, associações ou cooperativas de pesca ou aquicultura; e dá
outras providências". (Apensado: PL 1090/2011)
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RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 962/11 - do Sr. Pauderney Avelino - que "altera o caput do art. 1º da Medida
Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, com a redação dada pela Lei nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005, para prorrogar, até 31 de dezembro de 2038, o prazo do incentivo de redução do
imposto de renda de pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado em setores econômicos prioritários
para o desenvolvimento nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste SUDENE e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado ULDURICO JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 964/11 - do Sr. Edinho Araújo - que "destina ao Fundo Nacional Anti-Drogas
(FUNAD) percentual da arrecadação das loterias e concursos de prognósticos administrados pela Caixa
Econômica Federal". (Apensado: PL 1576/2011)
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 993/11 - do Sr. Giovani Cherini - que "acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de
13 de novembro de 2002, com o objetivo de estabelecer autorização à Caixa Econômica Federal, ouvido
o Conselho Curador do FGTS, a efetuar crédito de valores de que dispõe a Lei Complementar nº 110, de
29 de junho de 2001, nas contas vinculadas de que trata o § 3º do art. 14 da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990". (Apensado: PL 3038/2011)
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PROJETO DE LEI Nº 1.024/11 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "altera o art. 1º da Lei nº
10.925, de 23 de julho de 2004, que "Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na
importação e na comercialização do mercado interno de fertilizantes e defensivos agropecuários e dá
outras providências"".
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 1.095/11 - do Sr. Cleber Verde - que "institui o de Fundo de Aval para Colônias,
Associações e Cooperativas de Pesca e dá outras providências". (Apensado: PL 1102/2011)
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.201/11 - do Sr. Nilton Capixaba - que "dispõe sobre parcelamento de débitos de
empresas junto à Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional".
(Apensados: PL 5296/2013, PL 3487/2015 (Apensados: PL 5451/2016 e PL 5714/2016), PL 6302/2016 e
PL 8505/2017)
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 1.202/11 - da Sra. Bruna Furlan - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o Cadastro Nacional Positivo de
Condutores de Veículos Automotores, e estabelece desconto no valor do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI - na aquisição de automóveis pelos condutores incluídos nesse cadastro".
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 1.227/11 - do Sr. Arnaldo Jardim - que "altera a alínea "c", do art. 36, do DecretoLei nº 73 de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula
as operações de seguro e resseguros e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 1.369/11 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "concede isenção da
COFINS às empresas juniores, na condição de associações civis sem fins lucrativos, constituídas por
universitários".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 1.384/11 - do Sr. Beto Faro - que "dispõe sobre critérios complementares para a
execução da política de estoques públicos vinculados ao programa de garantia dos preços mínimos e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.415/11 - do Sr. Carlos Bezerra - que "dispõe sobre a suspensão e o
cancelamento da inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas (CPF), administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil".
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RELATOR: Deputado IZALCI LUCAS.
PROJETO DE LEI Nº 1.437/11 - do Sr. Guilherme Mussi - que "dispõe sobre a criação da "Loteria
Ambiental" destinada à conservação e proteção do meio ambiente, parques federais e promoção do
desenvolvimento sustentável".
RELATOR: Deputado GIUSEPPE VECCI.
PROJETO DE LEI Nº 1.638/11 - do Senado Federal - Gleisi Hoffman - (PLS 81/2011) - que "altera a Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o período de carência para a concessão do benefício
da aposentadoria por idade para as donas de casa de baixa renda previsto no § 13 do art. 201 da
Constituição Federal, e dá outras providências". (Apensados: PL 294/2011, PL 3082/2012 e PL
3594/2012)
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.659/11 - do Senado Federal - Antônio Carlos Valadares - (PLS 76/2010) - que
"autoriza a criação do Programa de Apoio aos Pequenos e Médios Produtores de Citros (Proap Citros)".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 1.685/11 - do Sr. Eros Biondini - que "autoriza transferência, a título de
contribuição de capital, mediante celebração de convênios entre a União e as Associações de Proteção e
Assistência aos Condenados - APACs, em atenção ao disposto no §6º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964".
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.735/11 - da Sra. Sandra Rosado - que "altera a redação dos arts. 134 e 260 da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, para
determinar a alocação de recursos nos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios para o
financiamento e a manutenção dos Conselhos Tutelares". (Apensados: PL 1993/2011 e PL 2544/2011)
RELATOR: Deputado HELDER SALOMÃO.
PROJETO DE LEI Nº 1.788/11 - do Sr. Mendonça Filho - que "dispõe sobre a restrição de financiamento
de operações de concentração econômica pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal".
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 1.913/11 - do Sr. Rodrigo Maia - que "concede isenção do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI) aos pescadores na aquisição de embarcações para uso em sua atividade
profissional".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 2.011/11 - do Senado Federal - Alfredo Cotait - (PLS 319/2010) - que "altera os
arts. 13 e 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para ampliar o limite de receita bruta total
para ingresso de pessoas jurídicas no regime de lucro presumido para tributação pelo imposto de renda".
(Apensado: PL 305/2007 (Apensados: PL 1848/2007, PL 1917/2007, PL 6082/2009, PL 7629/2010, PL
7717/2010 e PL 10461/2018))
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.084/11 - do Sr. Manato - que "dispõe sobre a retenção parcial de salário por
instituição bancária".
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PROJETO DE LEI Nº 2.092/11 - do Sr. Irajá Abreu - que "estabelece incentivos à fabricação e utilização
de veículos automóveis elétricos no Brasil e dá outras providências".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS.
PROJETO DE LEI Nº 2.136/11 - do Sr. João Arruda - que "concede benefícios fiscais às empresas que
possuam estrutura para a prática esportiva e mantiverem em seus quadros profissional da educação
física ou nutrição para atuação junto aos funcionários".
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 2.143/11 - do Senado Federal - Raimundo Colombo - (PLS 493/2008) - que "altera
o Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943, para tomar obrigatória a comunicação, ao
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contribuinte, da retenção da declaração de imposto de renda por parâmetros e critérios de revisão em
massa e para facultar a sua retificação". (Apensado: PL 5257/2013)
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.254/11 - do Sr. Edivaldo Holanda Junior - que "altera a Lei nº 9.250 de 26 de
dezembro de 1995 que "Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras
providências", para incluir dentre as possíveis deduções da base de cálculo da Declaração de
Rendimentos do Imposto de Renda Pessoa Física, percentual com despesas para aquisição de um único
imóvel por célula familiar, na forma que dispõe". (Apensados: PL 3163/2012, PL 5864/2013, PL 950/2015
e PL 5517/2016)
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 2.390/11 - do Sr. Irajá Abreu - que "institui o Fundo de Investimento em
Participações no Agronegócio e adota outras providências".
RELATORA: Deputada CHRISTIANE DE SOUZA YARED.
PROJETO DE LEI Nº 2.401/11 - do Sr. Laercio Oliveira - que "revoga artigos da Lei nº 12.431, de 27 de
junho de 2011".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 2.432/11 - do Sr. Wilson Filho - que "dispõe sobre os procedimentos do Poder
Judiciário Federal para a aplicação de recursos provenientes de depósitos judiciais sob aviso à
disposição da Justiça Federal, e sobre a destinação dos rendimentos líquidos auferidos dessa aplicação
às instituições públicas que exercem Funções Essenciais à Justiça e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 2.468/11 - do Sr. Carlos Bezerra - que "altera o art. 980-A da Lei nº 10.406, 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), inserido pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, que instituiu a
empresa individual de responsabilidade limitada".
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO.
PROJETO DE LEI Nº 2.562/11 - do Sr. Irajá Abreu - que "dispõe sobre incentivos fiscais à utilização da
energia solar em residências e empreendimentos". (Apensado: PL 3097/2012)
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 2.727/11 - do Sr. Lelo Coimbra - que "cria o Programa Nacional de Mineralização
dos Solos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO PAULO.
PROJETO DE LEI Nº 2.800/11 - do Sr. Nilson Leitão - que "concede benefícios fiscais de tributos
federais às empresas que se instalarem em municípios com baixo IDH - Índice de Desenvolvimento
Humano".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 2.858/11 - do Sr. Bohn Gass - que "acrescenta artigo à Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, para isentar do pagamento de pedágio os condutores que tenham residência
permanente ou exerçam atividades profissionais no mesmo Município onde funcione praça para a
arrecadação dessa tarifa". (Apensado: PL 4169/2012)
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PROJETO DE LEI Nº 2.892/11 - do Sr. Arnaldo Jardim e outros - que "dispõe sobre aprimoramento das
regras que regem as Parcerias Público Privadas".
RELATOR: Deputado LINDOMAR GARÇON.
PROJETO DE LEI Nº 3.084/12 - do Senado Federal - João Tenório - (PLS 189/2010) - que "altera a Lei
nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, para definir fonte de recursos para o Fundo Especial para
Calamidades Públicas (Funcap), e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 3.091/12 - do Sr. Nelson Marchezan Junior - que "reabre o prazo às pessoas
jurídicas para o fornecimento de informações objetivando a consolidação de débitos para o parcelamento
de que trata a Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009". (Apensados: PL 3100/2012, PL 5944/2013, PL
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6988/2013, PL 3254/2015, PL 5484/2016, PL 5969/2016 e PL 6353/2016)
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 3.154/12 - do Sr. Paulo Teixeira e outros - que "dispõe sobre a redução das
alíquotas incidentes sobre os produtos alimentares que compõem a Cesta Básica Nacional,
relativamente à Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP, à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e ao
Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI, altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e dispõe
sobre a Cesta Básica Nacional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 3.172/12 - do Sr. César Halum e outros - que "dispõe sobre o regime de cálculo
das contribuições sociais PIS/PASEP E COFINS relativas às receitas decorrentes de prestação de
serviços de energia elétrica". (Apensado: PL 3829/2012)
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 3.182/12 - do Sr. Carlos Bezerra - que "altera o § 1º do art. 254-A da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, introduzido pela Lei nº 10.303, 31 de outubro de 2001, que "Dispõe sobre
as Sociedades por Ações"".
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 3.759/12 - do Sr. Félix Mendonça Júnior - que "institui renegociação de dívidas
originárias de operações de crédito rural, tendo como beneficiários cacauicultores e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 3.852/12 - do Sr. Lucio Vieira Lima - que "dispõe sobre a exigência de pedágio
pela utilização dos diversos equipamentos viários públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 3.877/12 - do Sr. Irajá Abreu - que "reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre operações com suplementos minerais destinados à
alimentação de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos". (Apensado: PL 4378/2012)
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 3.920/12 - do Sr. Afonso Hamm - que "permite à pessoa jurídica optante pelo
regime de tributação com base no lucro presumido usufruir do incentivo fiscal para fomentar as
atividades de caráter desportivo instituído pela Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 3.957/12 - do Sr. Onofre Santo Agostini - que "dispõe sobre a restituição do
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) às pessoas físicas estrangeiras não residentes no Brasil
quando da aquisição de mercadorias brasileiras no território nacional". (Apensado: PL 4981/2013)
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES.
PROJETO DE LEI Nº 3.965/12 - do Sr. Felipe Bornier - que "concede isenção do IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados às bicicletas classificadas na posição 87.12 da Nomenclatura Comum do
Mercosul- NCM". (Apensados: PL 4199/2012 (Apensados: PL 4294/2012, PL 6269/2013, PL 1466/2015,
PL 1639/2015, PL 4871/2016, PL 6802/2017 e PL 8787/2017), PL 4997/2013, PL 5471/2013, PL
5534/2013, PL 5698/2013, PL 5902/2013, PL 6494/2013, PL 6687/2013, PL 6829/2013, PL 6928/2013,
PL 7344/2014, PL 7788/2014, PL 2403/2015, PL 4743/2016, PL 5161/2016, PL 5640/2016 e PL
8869/2017)
RELATOR: Deputado MARCO ANTÔNIO CABRAL.
PROJETO DE LEI Nº 4.054/12 - do Sr. Manato - que "altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que dispõe sobre o imposto de renda da pessoa física, para permitir a dedução da base de cálculo desse
imposto, dos pagamentos efetuados a profissionais e escritórios de advocacia".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 4.311/12 - do Senado Federal - Francisco Dornelles - (PLS 410/2009) - que "eleva
para 50% (cinquenta por cento), nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, o limite previsto nos arts. 15
e 16 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, para a compensação de prejuízo fiscal e de base de
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cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)". (Apensados: PL 7956/2014, PL
7959/2014 e PL 8835/2017)
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
PROJETO DE LEI Nº 4.377/12 - do Sr. Alceu Moreira - que "altera os artigos 3º e 3º-A da Lei nº 8.427,
de 27 de maio de 1992".
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PROJETO DE LEI Nº 4.405/12 - do Sr. Leonardo Quintão - que "altera a Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e institui normas gerais
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 4.504/12 - do Sr. Dr. Grilo - que "dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI na aquisição de veículos feita por professores da rede pública municipal,
estadual ou federal, e dá outras providências". (Apensados: PL 5065/2013, PL 5929/2016 e PL
8656/2017)
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PROJETO DE LEI Nº 4.515/12 - do Sr. Professor Victório Galli - que "altera a Lei nº 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola".
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER.
PROJETO DE LEI Nº 4.826/12 - do Senado Federal - Paulo Paim - (PLS 230/2011) - que "altera o art. 8º
da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir que seja deduzido da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física o valor da contribuição previdenciária oficial paga em nome de
dependente, ainda que não possua rendimentos".
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
PROJETO DE LEI Nº 4.827/12 - do Senado Federal - Blairo Maggi - (PLS 566/2011) - que "altera a 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, das doações a instituições públicas de educação básica e superior". (Apensados: PL
6538/2013, PL 6598/2013, PL 1146/2015 (Apensado: PL 3194/2015), PL 2547/2015, PL 3431/2015 e PL
5763/2016)
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 4.842/12 - do Sr. Diego Andrade - que "altera o art. 9º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que dispõe sobre a redução da base de cálculo para o Imposto de Renda, de 60%
para 20% do rendimento bruto, decorrente da receita dos taxistas".
RELATORA: Deputada SORAYA SANTOS.
PROJETO DE LEI Nº 4.843/12 - do Sr. Diego Andrade - que "acrescenta alínea, no inciso II do art 8º da
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, incluindo as despesas com pedágio nas deduções relativas ao
Imposto de Renda". (Apensados: PL 2609/2015 e PL 3611/2015)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 4.885/12 - do Senado Federal - Vanessa Grazziottin - (PLS 334/2012) - que
"acrescenta inciso VI ao art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para isentar do Imposto
Sobre Produtos Industrializados os veículos adquiridos pelas instituições de formação de condutores".
(Apensado: PL 5651/2005 (Apensados: PL 6864/2006, PL 1968/2007, PL 7315/2010, PL 859/2011
(Apensado: PL 2134/2015) e PL 3681/2015))
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 4.934/13 - do Sr. Giacobo - que "acrescenta o art. 43-A à Lei nº 12.431, de 24 de
junho de 2011, a fim de permitir utilização de precatórios na aquisição de bens oriundos execuções
fiscais".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 4.970/13 - do Senado Federal - João Capiberibe - (PLS 76/2012) - que "adota
medidas para informar os consumidores acerca dos tributos indiretos que incidem sobre bens e serviços,
conforme o disposto no § 5º do art. 150 da Constituição Federal". (Apensados: PL 8160/2017 e PL
7428/2017)
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RELATORA: Deputada SORAYA SANTOS.
PROJETO DE LEI Nº 5.017/13 - do Sr. Félix Mendonça Júnior - que "concede benefícios fiscais de
tributos federais às pessoas físicas e empresas domiciliadas em estados, Distrito Federal ou municípios
onde tenham sido decretados estados de emergência ou de calamidade pública".
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 5.094/13 - do Sr. Tiririca - que "acrescenta dispositivo à Lei nº 11.977, de 7 de
julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e dá outras
providências, para equiparar à habitação popular o trailer e o motor home usados por populações
itinerantes".
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
PROJETO DE LEI Nº 5.279/13 - do Sr. Rodrigo Maia - que "reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na comercialização de bebidas alimentares à base de soja".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 5.366/13 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "permite dedução de doações
realizadas aos Fundos da Criança e do Adolescente na apuração do Imposto de Renda da pessoa física
que declare no modelo simplificado, na forma que determina".
RELATOR: Deputado MARCO ANTÔNIO CABRAL.
PROJETO DE LEI Nº 5.450/13 - do Sr. Carlos Bezerra - que "dá nova redação às Leis nº 10.637, de 30
de dezembro de 2002 e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e à Medida Provisória nº 2.158-35, de 24
de agosto de 2001".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 5.733/13 - do Senado Federal - Marcelo Crivella - (PLS 604/2011) - que "altera o §
5º do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para permitir, no prazo de 5 (cinco) anos, um
segundo usufruto, de forma parcial, da isenção do imposto de renda da pessoa física incidente sobre o
ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, quando o alienante aplicar o produto da
venda na aquisição de imóvel residencial novo". (Apensados: PL 106/2015 (Apensados: PL 7472/2017 e
PL 10403/2018), PL 2209/2015 e PL 2907/2015)
RELATOR: Deputado CARLOS ANDRADE.
PROJETO DE LEI Nº 5.860/13 - do Senado Federal - Vital do Rego - (PLS 688/2011) - que "dispõe sobre
o perdão de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas com instituições financeiras
federais na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e dá outras
providências". (Apensado: PL 3549/2012)
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 5.872/13 - do Sr. Vander Loubet - que "suspende a incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS sobre a receita decorrente das vendas de rações utilizadas na criação
aquática".
RELATOR: Deputado ULDURICO JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 6.174/13 - do Sr. Alceu Moreira - que "altera a redação do § 1º e inclui um § 5º ao
texto do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para reajustar o valor para efeito de cálculo
do adicional do imposto de renda da pessoa jurídica". (Apensado: PL 10462/2018)
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 6.225/13 - do Sr. Edmar Arruda - que "altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, com redação dada pela Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2003, que "dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências"".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 6.370/13 - do Sr. Paulo Teixeira - que "dispõe sobre a redução alíquotas da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP, da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e do Imposto sobre
Produtos Industrializados-IPI que incidem sobre dispositivos de retenção para transporte de crianças em
veículos (bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação)".
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RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE.
PROJETO DE LEI Nº 6.452/13 - do Sr. Andre Moura - que "institui Cédula de Crédito Orçamentário CCO em favor pessoas jurídicas titulares de direitos creditórios relativos a despesas liquidadas de
órgãos ou entidades da União".
RELATOR: Deputado IZALCI LUCAS.
PROJETO DE LEI Nº 6.558/13 - do Sr. Otavio Leite - que "fica instituído o Programa de Aumento de
Competitividade Empresarial e Melhoraria no Acesso a Capital de Crescimento "BRASIL+COMPETITIVO" - no âmbito do mercado de capitais brasileiro, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 6.604/13 - do Sr. Alceu Moreira - que "altera o art. 38 da Lei nº 10.637, de 30 de
dezembro de 2002". (Apensado: PL 8682/2017)
RELATOR: Deputado NEWTON CARDOSO JR.
PROJETO DE LEI Nº 6.779/13 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "estabelece a taxa de isenção de
importação de produtos por remessa postal internacional". (Apensado: PL 1245/2015)
RELATOR: Deputado MARCO ANTÔNIO CABRAL.
PROJETO DE LEI Nº 6.918/13 - do Sr. Wilson Filho - que "isenta do Imposto sobre Produtos
Industrializados as aquisições de veículos automotores utilizados na prestação de serviços de saúde e
educação, quando adquiridos pelos Municípios e pelas instituições da sociedade civil que especifica".
(Apensados: PL 4958/2016, PL 6104/2016 e PL 6362/2016)
RELATOR: Deputado IZALCI LUCAS.
PROJETO DE LEI Nº 7.095/14 - do Sr. Carlos Bezerra - que "acrescenta um § 4º ao art. 13 da Lei nº
9.779, de 19 de janeiro de 1999, para estabelecer que não está sujeita à incidência do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF a circulação
de recursos financeiros em operações de conta corrente entre empresas controladoras e controladas,
realizadas sem definição do valor do principal e sem cobrança de juros".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS.
PROJETO DE LEI Nº 7.119/14 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "autoriza a Caixa Econômica Federal a
destinar percentual da arrecadação das loterias por ela administradas para os permissionários lotéricos".
RELATOR: Deputado JOÃO GUALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 7.143/14 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "dispõe sobre a cassação
da eficácia da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 7.433/14 - do Sr. Renato Molling - que "institui incentivo fiscal no âmbito do
imposto de renda para doações e patrocínios a micro e pequenas empresas participantes de feiras
oficiais".
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PROJETO DE LEI Nº 7.494/14 - do Sr. Carlos Bezerra - que "altera o art. 24 da Lei nº 11.457, de 16 de
março de 2007".
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 8.385/17 - do Sr. Mário Heringer - que "acrescenta inciso IV ao art. 35 da Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000, que "Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências",
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR.

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 2.604/96 - do Sr. Jovair Arantes - que "institui incentivos fiscais para a aquisição de
equipamentos médico-hospitalares , inclusive ambulâncias, e de materiais de construção destinados a
instituições públicas ou entidades privadas de assistência à saúde, sem fins lucrativos". (Apensados: PL
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1255/1999, PL 1848/1999 (Apensado: PL 2920/2004), PL 1939/1999, PL 3045/2000, PL 3399/2000, PL
3915/1997, PL 3992/1997, PL 4165/1998, PL 6196/2002, PL 2326/2003, PL 3304/2004, PL 4406/2004
(Apensado: PL 7519/2006), PL 5081/2005 e PL 161/2007)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 3.967/97 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "estende a concessão da gratificação
natalina aos que se encontram em gozo da Renda Mensal Vitalícia". (Apensados: PL 1780/1999, PL
3999/1997, PL 4090/2001 (Apensados: PL 4158/2001 e PL 5926/2001), PL 4325/2001 (Apensado: PL
5356/2001), PL 3774/2000 (Apensado: PL 4464/2001), PL 6133/2002 (Apensado: PL 3047/2004
(Apensado: PL 2362/2007)), PL 6394/2002, PL 6766/2002 (Apensado: PL 1904/2007), PL 6881/2002, PL
6890/2002, PL 6916/2002, PL 6947/2002, PL 7226/2002, PL 7344/2002, PL 770/2003, PL 460/2003, PL
1296/2003, PL 1312/2003, PL 1475/2003, PL 1708/2003, PL 2039/2003, PL 2299/2003, PL 3363/2004,
PL 3633/2004, PL 3652/2004, PL 1421/2003, PL 3903/2004, PL 4366/2004, PL 4592/2004, PL
4613/2004, PL 4674/2004, PL 5662/2005, PL 5936/2005, PL 5871/2005, PL 6026/2005 (Apensado: PL
5671/2009), PL 7146/2006, PL 7597/2006, PL 380/2007, PL 434/2007, PL 577/2007, PL 682/2007, PL
695/2007, PL 917/2007, PL 918/2007, PL 924/2007, PL 952/2007, PL 1043/2007, PL 1577/2007, PL
1630/2007, PL 1781/2007, PL 1865/2007, PL 1898/2007, PL 1959/2007, PL 1996/2007 (Apensado: PL
3356/2008), PL 2040/2007, PL 2146/2007, PL 2209/2007, PL 2847/2008, PL 2911/2008, PL 2963/2008,
PL 3163/2008, PL 4114/2008, PL 4233/2008, PL 4650/2009, PL 5196/2009 e PL 5248/2009)
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 3.171/00 - do Senado Federal - Arlindo Porto - (PLS 557/1999) - que "altera a Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), dispondo sobre o ressarcimento, pelo
Sistema Único de Saúde, dos gastos com medicamentos de uso contínuo não disponíveis na rede local
do Sistema". (Apensados: PL 3211/2000, PL 3899/2000, PL 2099/1999 (Apensado: PL 7446/2002), PL
3167/2008 (Apensado: PL 3749/2008) e PL 6756/2010)
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 2.672/03 - do Senado Federal - Tião Viana - (PLS 85/2002) - que "altera a Lei nº
9.313, de 13 de novembro de 1996, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos
portadores do HIV e doentes de AIDS, para incluir nesse benefício os portadores dos vírus das hepatites,
os doentes com hepatites crônicas e com fibrose cística". (Apensados: PL 2092/2003 e PL 3706/2004)
RELATORA: Deputada SIMONE MORGADO.
PROJETO DE LEI Nº 2.784/03 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que "altera o art. 186 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União,
das autarquias e das fundações públicas federais, e o art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências". (Apensados:
PL 3579/2004 e PL 4925/2005)
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 5.017/05 - do Sr. Cabo Júlio - que "inclui um Capítulo V-A, no Decreto-lei nº 667,
de 2 de julho de 1969, versando sobre garantias dos integrantes da polícia militar e dos corpos de
bombeiros militar". (Apensados: PL 5570/2005 (Apensados: PL 7453/2006, PL 1702/2007 e PL
4682/2009), PL 6545/2006, PL 6994/2006 e PL 1022/2007 (Apensado: PL 1453/2011))
RELATOR: Deputado ULDURICO JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 249/07 - do Sr. Sandes Júnior - que "altera a 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 incluir o
empregado doméstico em benefícios da Previdência Social".
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 691/07 - do Senado Federal - Paulo Paim - (PLS 351/2004) - que "altera a Lei nº
9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações para determinar a aplicação de recursos em educação e em ciência e tecnologia".
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN.
PROJETO DE LEI Nº 2.386/07 - do Sr. João Campos - que "regulamenta o inciso I do art. 19 da
Constituição Federal dispondo sobre a colaboração de interesse público entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os municípios e as organizações religiosas".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
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PROJETO DE LEI Nº 2.810/08 - do Sr. Silas Câmara - que "cria a obrigação de instalação de gerador de
energia em hospitais do SUS". (Apensado: PL 6627/2009)
RELATOR: Deputado ULDURICO JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 3.085/08 - do Sr. Gladson Cameli - que "altera o art. 1º da Lei nº 11.520, de 18 de
setembro de 2007, para dispor sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela
hanseníase que sofreram amputação cirúrgica de segmentos corporais". (Apensados: PL 3482/2008 e
PL 7256/2010)
RELATOR: Deputado ENIO VERRI.
PROJETO DE LEI Nº 4.022/08 - do Sr. Jorginho Maluly - que "acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre o salário mínimo profissional do Assistente Social" (Apensado: PL
5278/2009)
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE.
PROJETO DE LEI Nº 4.163/08 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "altera o art. 46 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, para dispor sobre o benefício de aposentadoria por invalidez do Regime Geral de
Previdência Social, no caso de posse em cargo eletivo federal, estadual, municipal ou distrital".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 4.400/08 - do Senado Federal - Paulo Paim - (PLS 672/2007) - que "altera a Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para estabelecer a concessão de dois salários
mínimos de benefício mensal ao idoso carente com cem anos ou mais".
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.227/09 - do Sr. Cleber Verde - que "acrescenta capítulos à Lei nº 11.685 de 02
de junho de 2008, que institui o Estatuto dos Garimpeiros, para regulamentar a pensão vitalícia e a
aposentadoria".
RELATOR: Deputado ENIO VERRI.
PROJETO DE LEI Nº 5.690/09 - do Sr. Manoel Junior - que "acrescenta § 2º ao art. 6º da Lei nº 11.947,
de 16 de junho de 2009, dispondo sobre a correção anual dos valores per capita do Programa Nacional
de Alimentação Escolar".
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 6.146/09 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que "acrescenta dispositivo à Lei nº 6.932, de
7 de julho de 1981, a fim de assegurar gratificação natalina aos médicos-residentes". (Apensados: PL
7055/2010 e PL 7328/2010)
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 6.613/09 - do Supremo Tribunal Federal - que "altera dispositivos da Lei nº 11.416,
de 15 de dezembro de 2006, Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PROJETO DE LEI Nº 6.785/10 - do Sr. Felipe Maia - que "dispõe sobre o intercâmbio acadêmico de
estudantes de graduação e de pós-graduação no País".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 6.812/10 - do Senado Federal - Expedito Júnior - (PLS 49/2008) - que "altera o
inciso II do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para estender o direito à pensão por
morte aos filhos e dependentes até os 24 anos de idade, quando estudantes, e dá outras providências".
(Apensados: PL 2483/2007 e PL 366/2011)
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 6.820/10 - do Senado Federal - Ideli Salvatti - (PLS 51/2007) - que "altera a Lei nº
6.259, de 30 de outubro de 1975, para garantir o oferecimento de vacinação antipapilomavírus humano
(HPV) à população". (Apensados: PL 5694/2009 (Apensado: PL 7551/2010), PL 449/2011, PL
1430/2011, PL 3964/2012, PL 4483/2012 e PL 4540/2012)
RELATOR: Deputado FAUSTO PINATO.
PROJETO DE LEI Nº 7.429/10 - do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - que "altera a Lei nº 11.883, de
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23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a remuneração dos membros do Conselho Nacional do
Ministério Público".
RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 7.487/10 - do Senado Federal - Sibá Machado - (PLS 238/2003) - que "altera a Lei
nº 7.986, de 28 de dezembro de 1989, que "regulamenta a concessão do benefício previsto no art. 54 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências", para permitir o
reconhecimento da condição de beneficiário mediante prova testemunhal".
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 7.676/10 - do Poder Executivo - (MSC 535/2010) - que "transforma Funções
Comissionadas Técnicas - FCT em cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, destinadas a institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 7.785/10 - do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - que "institui a Gratificação de
Controle Interno - GCI e a Gratificação de Atividade de Orçamento - GAO no âmbito do Ministério Público
da União e do Conselho Nacional do Ministério Público".
RELATOR: Deputado JULIO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 7.792/10 - do Senado Federal - Inácio Arruda - (PLS 417/2009) - que "acrescenta
art. 143-A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre aposentadoria por idade de
repentistas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 829/11 - da Sra. Mara Gabrilli - que "dispõe sobre a distribuição, no âmbito do
Sistema único de Saúde, de almofadas e colchões utilizados na prevenção de úlceras por pressão".
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.224/11 - do Sr. Weliton Prado - que "institui o Programa Pequenos Escritores e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
PROJETO DE LEI Nº 1.346/11 - do Sr. Lucio Vieira Lima - que "dispõe sobre a criação do Estatuto dos
Sistemas Cicloviários e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HILDO ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 1.940/11 - do Sr. Valadares Filho - que "altera a Lei nº 11.692, de 10 de junho de
2008, para aumentar o valor do auxílio financeiro do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem (Projovem)".
RELATOR: Deputado ULDURICO JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 1.971/11 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "acrescenta
parágrafo ao art. 5º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para dispor sobre alteração no cálculo do
montante de recursos financeiros destinados aos entes governamentais, no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 2.025/11 - do Sr. Manato - que "altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de
2003, para possibilitar a concessão do benefício de seguro-desemprego ao pescador artesanal quando
ocorrer a interdição da área de pesca ou outra situação que impeça a atividade pesqueira".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 2.381/11 - da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende - que "acrescenta §§ 7º e
8º à Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar - PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado,
altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 2.517/11 - do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - que "dispõe sobre as Carreiras
dos Servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, fixa os valores de sua remuneração, e dá
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outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
PROJETO DE LEI Nº 2.834/11 - do Sr. Manoel Junior - que "estabelece prioridade para atendimento,
com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, de projetos de prevenção à criminalidade que
articulem as comunidades com os órgãos de segurança pública".
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 3.086/12 - do Senado Federal - Ana Amélia - (PLS 240/2011) - que "altera a Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefïcios da Previdência Social e dá
outras providências", para incluir a esclerose lateral amiotrófica e a hepatopatia grave entre as doenças e
condições cujos portadores são beneficiados com a isenção do cumprimento de prazo de carência para
a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez". (Apensado: PL 5378/2009
(Apensados: PL 8013/2010, PL 388/2011 e PL 479/2011))
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 3.251/12 - do Senado Federal - Paulo Bauer - (PLS 416/2011) - que "altera a Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de beneficios da Previdência Social, para
estabelecer o pagamento em dobro do salário-família à segurada do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) com filho com idade de zero a 6 (seis) anos".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 4.742/12 - do Senado Federal - Sérgio Zambiasi - (PLS 179/2008) - que "autoriza o
Poder Executivo a instituir o adicional por atividade de risco para os vigilantes de instituições federais de
educação superior e de pesquisa científica e tecnológica". (Apensado: PL 4863/2009)
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 5.420/13 - do Senado Federal - Ana Amélia - (PLS 356/2011) - que "acrescenta
inciso VI ao art. 3º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para instituir o dever da
União de prestar assistência técnica e financeira aos Municípios para a elaboração do plano diretor e de
outras normas dele decorrentes".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA.
PROJETO DE LEI Nº 5.491/13 - do Procurador-Geral da República - que "altera a Lei nº 11.415, de 15
de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS.
PROJETO DE LEI Nº 6.245/13 - do Poder Executivo - que "aumenta a remuneração de servidores
efetivos e empregados permanentes da administração pública federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE JR..
PROJETO DE LEI Nº 5.492/16 - do Sr. Cabo Daciolo - que "estabelece a periculosidade e a
insalubridade para os órgãos integrantes do sistema de segurança pública, previstos em Artigo 144 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO KLEINÜBING.
PROJETO DE LEI Nº 7.843/17 - do Sr. Alessandro Molon - que "institui regras e instrumentos para a
eficiência pública".
RELATORA: Deputada KEIKO OTA.

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL
E DA AMAZÔNIA
REUNIÃO
LOCAL: Rua Júlio de Castilhos, 420, Centro - Farroupilha/RS
HORÁRIO: 09h
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TEMA: "Debate sobre o PL 9045/2017, que cria a Zona Franca do Vale dos Vinhedos"
DISCUTIR O PL 9045/2017 QUE CRIA A ZONA FRANCA DO VALE DOS VINHEDOS
Convidados:
SENHOR CLAITON GONÇALVES - Prefeito de Farroupilha/RS (CONFIRMADO);
SENHOR EVANDRO ZIBETTI - Prefeito de Carlos Barbosa/RS;
SENHOR LIDIO SCORTEGAGNA - Prefeito de Flores da Cunha/RS (CONFIRMADO);
SENHOR RONALDO BONIATTI - Prefeito de Nova Pádua/RS (CONFIRMADO);
SENHOR HADAIR FERRARI - Prefeito de Pinto Bandeira/RS;
VILMOR CARBONERA - Prefeito de Vilas Flores/RS (CONFIRMADO);
SENHOR EVANDRO CARLOS KUWER - Prefeito de São Marcos/RS (CONFIRMADO);
SENHORA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação
de Farroupilha/RS (CONFIRMADO);
SENHOR ALBERTO MAIOLI - Presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Serviços e
Agricultura de Farroupilha/RS (CONFIRMADO).
Requerimento nº 199/2018, de autoria do Deputado João Derly

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.179/08 - do Sr. Ricardo Tripoli - que "estabelece o "Programa Desmatamento
Zero" na Amazônia, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO DANIEL.
PROJETO DE LEI Nº 3.384/12 - do Sr. Damião Feliciano - que "dispõe sobre a criação de Zona Franca
no Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado ZECA CAVALCANTI.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
REUNIÃO
LOCAL: Salão da Igreja Matriz, Rua Policarpo de Souza Costa,1090,centro, Urubici-SC
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HORÁRIO: 14h
TEMA: "DEBATER O PL 10.082 DE 2018 QUE "REDEFINE O TRAÇADO DO PARQUE DE SÃO
JOAQUIM E ALTERA SEU NOME PARA "PARQUE NACIONAL DA SERRA CATARINENSE"."
MESA REDONDA
DEBATER O PL 10.082 DE 2018 QUE "REDEFINE O TRAÇADO DO PARQUE DE SÃO JOAQUIM E
ALTERA SEU NOME PARA "PARQUE NACIONAL DA SERRA CATARINENSE".
Requerimento nº 267/2018 - do Deputado Valdir Colatto (MDB/SC)
EXPOSITORES:
ERIONEI MATHIAS, Presidente da Associação Vizinhos do Morro da Igreja - AMI; (*)
VALDIR FONTANELLA, Prefeito de Lauro Muller - SC; (*)
ALEXANDRE WALTRICK RATES, Presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA SC; (*)
-BERNARDO FERREIRA ALVES DE BRITO, Coordenador de Criação de Unidade de Conservação do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (*)
VITOR BURKO, Advogado Ambientalista; (*)
MALU RIBEIRO, Coordenadora do Programa Rede das Águas e Advocacy da Fundação SOS Mata
Atlântica; (*)
JÕAO DE DEUS MEDEIROS, Presidente da Rede de ONG´s da Mata Atlântica - RMA (*)
Legenda:
(*) Confirmado
(**) Não Virá

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 9.950/18 - do Sr. Alessandro Molon - que "dispõe sobre a conservação e o uso
sustentável do Bioma Pantanal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILTO TATTO.
PROJETO DE LEI Nº 10.148/18 - da Sra. Soraya Santos - que "estabelece a dedutibilidade do imposto
de renda para as doações a entidades sem fins lucrativos de proteção aos animais".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
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PROJETO DE LEI Nº 10.273/18 - do Sr. Jerônimo Goergen - que "altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que "Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providências", para adequar a incidência da Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental - TCFA".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 9.746/18 - do Sr. Julio Lopes - que "dispõe sobre a padronização e certificação de
procedimentos de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental".
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 10.316/18 - do Sr. Mendonça Filho - que "altera a Lei nº 9.478, de 16 de agosto de
1997, e a Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para dispor sobre a comercialização de etanol
hidratado combustível". (Apensado: PL 10406/2018)
RELATOR: Deputado MARCELO SQUASSONI.
PROJETO DE LEI Nº 9.510/18 - do Sr. Jorge Boeira - que "altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
e a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com o objetivo de compensar o impacto tarifário da
reduzida densidade de carga na área de atuação de concessionários e permissionários de distribuição
cujos mercados sejam inferiores a 700 GWh por ano". (Apensado: PL 9563/2018)
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
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DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.658/11 - do Sr. Lindomar Garçon - que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos
órgãos de comunicação social fornecerem coletes à prova de bala, com as especificações técnicas
descritas, para os seus funcionários que façam cobertura jornalística de operações policiais".
(Apensados: PL 7147/2014 e PL 2372/2015)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 4.314/12 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "revoga o inciso XIV, do art. 9º da Lei
nº 9.613, de 3 de março de 1998".
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-07-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.097/11 - do Sr. Luis Tibé - que "obriga o fornecimento de cadernos de provas
impressos no sistema braile a candidatos portadores de deficiência visual inscritos em concursos
públicos realizados por órgãos e entidades da Administração Pública federal". (Apensados: PL
2542/2011 (Apensados: PL 2717/2015, PL 3326/2015 (Apensado: PL 3958/2015) e PL 3907/2015) e PL
8113/2014)
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.263/11 - da Sra. Luiza Erundina - que "dispõe sobre o acesso à população de
baixa renda a "kit" contendo escova de dente, creme dental fluoretado e fio dental". (Apensados: PL
6892/2013 e PL 8096/2014)
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.968/16 - do Sr. Luiz Lauro Filho - que "altera o art. 396 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a redução da
jornada da mãe lactante". (Apensado: PL 7057/2017)
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RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
PROJETO DE LEI Nº 5.482/13 - do Senado Federal - Arthur Virgílio - (PLS 316/2010) - que "acrescenta
§ 3º ao art. 115 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre o Plano de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências", para dispor sobre penalidade administrativa em caso de
consignação de mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente
reconhecidas, sem a autorização de seus filiados". (Apensado: PL 8593/2017)
RELATOR: Deputado JUSCELINO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 810/15 - do Sr. Jorge Côrte Real - que "altera a redação da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, dispondo sobre a caracterização dos acidentes de trabalho posteriormente à rescisão
contratual".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 3.205/15 - do Sr. Alan Rick - que "altera a Lei n.º 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, com a redação dada pela Lei n.º 10.754, de 31 de outubro de 2003, para incluir os deficientes
auditivos no gozo do benefício fiscal, na forma que estabelece". (Apensados: PL 3258/2015, PL
4647/2016, PL 4779/2016, PL 4936/2016 e PL 5512/2016)
RELATOR GERAL: Deputado JUSCELINO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.761/15 - do Sr. Alexandre Valle - que "acrescenta o inciso I ao Art. 113 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir que o beneficiário do Regime Geral de Previdência Social,
utilize seu cartão magnético na função debito para pagar ou comprar à vista em qualquer
estabelecimento comercial".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.884/12 - do Senado Federal - Marta Suplicy - (PLS 237/2012) - 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 LAURA CARNEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 5.540/16 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "acrescenta dispositivo na Lei nº. 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 1.534/15 - do Sr. Chico D'Angelo - que "determina a instalação de fraldários nos
banheiros de uso público masculinos". (Apensado: PL 1754/2015)
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER.
PROJETO DE LEI Nº 8.363/17 - da Sra. Erika Kokay - que "dispõe sobre o exercício profissional da
atividade de Doula e dá outras providências".
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
AVISOS

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sexta-feira 29 387

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 9.818/18 - do Sr. Ricardo Izar - que "revoga os parágrafos 1º e 2º do Art. 3º da Lei
12.378 de 31 de dezembro julho de 2010".
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 9.910/18 - do Sr. Deoclides Macedo - que "cria a Universidade Federal do
Maranhão do Sul - UFMASUL".
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 10.382/18 - do Senado Federal - Roberto Muniz - (PLS 108/2018) - que
"estabelece normas gerais sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), para subsidiar a
estruturação de empreendimentos no âmbito da Administração Pública".
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.172/16 - do Sr. Aelton Freitas - que "regulamenta a profissão de aeroportuário e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado CABO SABINO.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.197/00 - do Sr. João Paulo - que "dispõe sobre a cobrança de preço público nos
casos que menciona". (Apensados: PL 5646/2005 (Apensado: PL 7548/2006 (Apensado: PL 4700/2009))
e PL 4699/2009)
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 1.181/07 - do Sr. Onyx Lorenzoni - que "acrescenta o inciso XVIII ao Art. 20 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo que os trabalhadores associados às cooperativas
habitacionais poderão dispor dos recursos do FGTS".
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.981/08 - do Sr. Celso Russomanno - que "dispõe sobre a criação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Jornalismo, sobre o exercício da profissão de Jornalista, e dá
outras providências". (Apensados: PL 5186/2009, PL 5592/2009 (Apensado: PL 6181/2009), PL
5627/2009 (Apensado: PL 6056/2009), PL 5726/2009 e PL 455/2011)
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.052/09 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "dispõe sobre a opção da suspensão
temporária dos benefícios previdenciários das pessoas com deficiências, na forma que específica e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.946/12 - da Sra. Jandira Feghali e outros - que "altera a Lei nº 10.973, de 2 de
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dezembro de 2004 para permitir aquisição de produto ou processo inovador gerados por meio de
políticas de fomento à pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica". (Apensado: PL 8252/2014)
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 6.357/13 - do Sr. Giovani Cherini - que "dispõe sobre a proibição do uso de
veículos de tração animal em área urbana e a sua substituição por veículo de propulsão humana".
(Apensado: PL 7022/2017)
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 1.949/99 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que "institui o contrato-padrão para a
prestação dos serviços de telecomunicações, energia elétrica, gás, água e saneamento por empresas
públicas ou privadas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 2.993/00 - do Sr. Jaime Martins - que "altera a Lei nº 8.706, de 14 setembro de
1993, com vistas a vincular os ferroviários e metroviários ao sistema SEST - Serviço Social de
Transporte e SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte".
RELATOR: Deputado JORGE CÔRTE REAL.
PROJETO DE LEI Nº 4.660/04 - da Sra. Luciana Genro e outros - que "estende os benefícios da Lei nº
8.632, de 4 de março de 1993, que "Concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais punidos por
motivação política", aos membros de CIPAs - Comissões Internas de Prevenção de Acidentes".
(Apensado: PL 1126/2011)
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 227/07 - do Sr. Milton Monti - que "dispõe sobre a movimentação e armazenagem
de mercadorias importadas ou despachadas para exportação, o alfandegamento de locais e recintos, a
licença para explorar serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em Centro Logístico e
Industrial Aduaneiro, altera a legislação aduaneira e dá outras providências". (Apensados: PL 4138/2008
e PL 8715/2017)
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 650/07 - do Sr. Ribamar Alves - que "acrescenta alínea "l" ao art.15 da Lei n°
3.268, de 30 de setembro de 1957, que " dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras
providencias."" (Apensados: PL 999/2007 (Apensado: PL 4265/2012 (Apensado: PL 8285/2014)) e PL
9627/2018)
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.366/07 - do Sr. Guilherme Campos - que "altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o trabalho dos
músicos, revoga a Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, e dá outras providências". (Apensado: PL
1291/2011)
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 2.984/08 - do Sr. Hugo Leal - que "dispõe sobre o direito de preferência à
aquisição de bens imóveis dominicais pertencentes às entidades que integram a Administração Pública
Federal, nas condições que menciona, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BEBETO.
PROJETO DE LEI Nº 3.024/08 - do Sr. Ivan Valente - que "dispõe sobre o direito de empregados que
gozam de alguma forma de estabilidade definida em lei". (Apensado: PL 5431/2013)
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
PROJETO DE LEI Nº 5.019/09 - do Sr. Júlio Delgado - que "altera o art. 2º da Lei nº 4.923, de 23 de
dezembro de 1965, para permitir a redução da jornada de trabalho nos termos que estabelece".
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 6.476/09 - do Sr. Carlos Bezerra - que "regula o prazo prescricional da ação de
acidente de trabalho".
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 7.124/10 - do Sr. Bonifácio de Andrada - que "regulamenta o art. 11 da
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Constituição Federal e dá outras providencias". (Apensado: PL 8056/2011)
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 457/11 - do Sr. Hugo Leal - que "altera os arts. 852-A e 895 da Consolidação das
Leis do Trabalho, para dispor sobre o procedimento sumaríssimo". (Apensado: PL 1790/2011)
RELATOR: Deputado ORLANDO SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 488/11 - do Senado Federal - Neuto De Conto - (PLS 580/2007) - que "altera a Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a
manutenção da condição de segurado especial, e dá outras providências". (Apensado: PL 4494/2012)
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 634/11 - do Sr. Roberto de Lucena - que "dispõe sobre a vedação da concessão
de patrocínio a eventos que impliquem em atos de abuso, maus-tratos, ferimento, mutilação ou sacrifício,
bem como qualquer outro tipo de sofrimento a animais".
RELATOR: Deputado CABO SABINO.
PROJETO DE LEI Nº 791/11 - do Sr. Jovair Arantes - que "altera o inciso III do art. 44 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para definir
validade legal de diploma de pós-graduação para o exercício profissional". (Apensado: PL 3028/2011)
RELATOR: Deputado ORLANDO SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 986/11 - do Sr. Carlos Bezerra - que "acrescenta artigo à Consolidação das Leis do
Trabalho para dispor sobre a cláusula de não concorrência".
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 1.004/11 - do Sr. Efraim Filho - que "dispõe sobre as contribuições dos Conselhos
Profissionais".
RELATOR: Deputado BEBETO.
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 1263/2011)
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.490/11 - do Sr. Laercio Oliveira - que "veda a participação, em licitações, de
cooperativas nos casos que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.686/11 - do Sr. Antônio Roberto - que "altera os arts. 72 e 227 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), para disciplinar a jornada de trabalho dos digitadores e dos operadores de
telemarketing". (Apensado: PL 2187/2011)
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.395/11 - do Senado Federal - José Bezerra - (PLS 268/2010) - que "altera o art.
732 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de
1943, para dispor sobre a pena aplicada ao reclamante pelo não comparecimento à audiência".
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.774/11 - do Sr. Andre Moura - que "dispõe sobre a regulamentação da profissão
de pedreiro e cria o piso salarial nacional da categoria".
RELATOR: Deputado BEBETO.
PROJETO DE LEI Nº 2.884/11 - do Sr. Dimas Fabiano - que "obriga a prévia autorização para a
utilização de alojamento ou moradia destinada a trabalhadores rurais e dá outras providencias".
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 3.587/12 - do Sr. Izalci - que "acrescenta o art. 5º à Lei nº 6.530, de 12 de maio de
1978, para criar a Caixa de Assistência dos Corretores de Imóveis (CACI)".
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
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PROJETO DE LEI Nº 4.583/12 - do Sr. Jorginho Mello - que "acrescenta dispositivos à Lei nº 3.268, de
30 de setembro de 1957, que dispõe sobre os conselhos de medicina e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 4.697/12 - do Sr. Damião Feliciano - que "dispõe sobre reserva de vagas para
alunos oriundos da rede pública de ensino nos contratos e convênios de estágio". (Apensados: PL
963/2015, PL 6747/2016 e PL 8693/2017)
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 5.156/13 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "dispõe sobre a regulamentação do
exercício da profissão de audiodescritor".
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 5.662/13 - do Sr. Carlos Bezerra - que "revoga a alínea "l" do art. 482 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a
fim de que a prática de jogos de azar não constitua mais motivo para demissão por justa causa".
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 5.952/13 - do Sr. Guilherme Campos - que "dispõe sobre a responsabilidade civil
da União pelos danos causados por movimentos multitudinários". (Apensados: PL 7462/2014 e PL
4709/2016)
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 6.421/13 - do Sr. Sérgio Brito - que "acrescenta artigo à Seção XIII do Capítulo V
do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre os processos de automação de atividades que impliquem manipulação ou
transporte de materiais ou substâncias perigosos ou nocivos à saúde".
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 6.609/13 - do Sr. Takayama - que "dispõe sobre a autorização para desconto em
folha de pagamento de doações, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 7.164/14 - da Sra. Iracema Portella - que "altera o art. 135 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre
hipótese de dispensa de aviso prévio de férias".
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 5.891/16 - do Sr. Alceu Moreira - que "altera a Lei nº 13.240, de 30 de dezembro
de 2015, para possibilitar a alienação de terrenos de marinha em Municípios com população inferior a
cem mil habitantes, bem como permitir o pagamento a prazo das alienações".
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 8.122/17 - do Sr. Paulo Pimenta - que ""Dispõe sobre a operação de sinistros de
veículos dos transportadores rodoviários de carga, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado LUCAS VERGILIO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.804/12 - do Sr. Giovani Cherini - que "regulamenta a profissão de Naturólogo".
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 323/15 - do Sr. Jorge Solla - que "dispõe sobre a responsabilidade das empresas
pela lavagem dos uniformes usados por seus empregados".
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.
PROJETO DE LEI Nº 6.786/16 - do Sr. Alessandro Molon - que "regulamenta o art. 97 da Lei n. 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), no âmbito da União, cria o Fundo de Modernização
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do Poder Judiciário da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ.

COMISSÃO DE TURISMO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-07-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 10.371/18 - do Sr. Ronaldo Benedet - que "cria o Roteiro Turístico Caminhos da
Neve".
RELATOR: Deputado FELIPE CARRERAS.

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.854/17 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "altera o art. 1º da Lei nº 12.933, de 26 de
dezembro de 2013, para assegurar aos estudantes, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos
comprovadamente carentes o acesso a parques nacionais e a pontos turísticos, incluindo o transporte se
destinado exclusivamente à visitação desses, mediante pagamento da metade do preço do ingresso
efetivamente cobrado do público em geral".
RELATOR: Deputado RAFAEL MOTTA.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-06-18
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
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".
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RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 5.889/13 - do Sr. Rodrigo Maia - que "altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012, para estabelecer a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços de transporte público
coletivo rodoviário de passageiros adotarem a forma de sociedade anônima".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 7.266/14 - do Sr. Otavio Leite - que "altera a Lei nº 12.462, de 11 de agosto de
2011, que dispõe sobre o Fundo Nacional da Aviação Civil - FNAC e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO IMBASSAHY.
PROJETO DE LEI Nº 7.130/17 - do Sr. Alexandre Leite - que "altera a Lei nº 11.182, de 27 de setembro
de 2005, para dispor sobre a reserva de assentos na aquisição de passagens aéreas".
RELATOR: Deputado ROBERTO SALES.
PROJETO DE LEI Nº 8.482/17 - do Sr. Victor Mendes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da presença
de comissário de bordo fluente na linguagem brasileira dos sinais-Libras, em todos os voos domésticos,
quando solicitados pelo passageiro e dá outras disposições".
RELATOR: Deputado MARCELO MATOS.
PROJETO DE LEI Nº 9.150/17 - do Sr. Toninho Wandscheer - que "dá o nome de "FELISBERTO
BORGES DA FONSECA" ao Viaduto localizado sobre a BR 116, Km 138 + 500 metros, no município de
Mandirituba, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER.
PROJETO DE LEI Nº 9.180/17 - do Sr. Cajar Nardes - que "altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo incluir na Relação Descritiva das Rodovias,
ligação rodoviária no Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MORAES.
PROJETO DE LEI Nº 9.220/17 - do Sr. Dejorge Patrício - que "dispõe sobre o emplacamento e
licenciamento dos veículos prestadores de serviços em todo território nacional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DELEY.
PROJETO DE LEI Nº 9.223/17 - do Sr. Zé Carlos - que "altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana".
RELATOR: Deputado RONALDO LESSA.
PROJETO DE LEI Nº 9.258/17 - do Sr. Rafael Motta - que "altera a Lei nº 10.292, de 27 de setembro de
2001, para incluir a denominação suplementar "Trecho Dom Nivaldo Monte" ao trecho da rodovia BR-101
localizado em todo o Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER.
PROJETO DE LEI Nº 9.295/17 - do Sr. Evair Vieira de Melo - que "autoriza a desapropriação, em favor
da União, do imóvel que especifica, localizado no Município de João Neiva, Estado do Espírito Santo".
RELATOR: Deputado DOMINGOS SÁVIO.
PROJETO DE LEI Nº 9.309/17 - do Sr. Alfredo Nascimento - que "altera a Lei nº 12.815, de 5 de junho
de 2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias,
para classificar a instalação portuária pública de pequeno porte, tendo em vista o seu caráter social, é
considerada de utilidade pública e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CABO SABINO.
PROJETO DE LEI Nº 9.331/17 - do Sr. Cabo Sabino - que "institui "Lista Negra" no âmbito da Aviação
Civil e impede permanentemente a compra de passagens aéreas para pessoas que tentem ou cometam
ato de terrorismo"
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PROJETO DE LEI Nº 9.423/17 - da Sra. Mariana Carvalho - que "dispõe sobre a gratuidade do
transporte público coletivo aos passageiros furtados ou roubados".
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS.
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PROJETO DE LEI Nº 9.472/18 - do Sr. Goulart - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dar definição específica aos veículos de coleção
originais e customizados".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PROJETO DE LEI Nº 9.527/18 - do Sr. Alfredo Nascimento - que "nominar o Terminal Fluvial de Novo
Airão, no Estado do Amazonas".
RELATOR: Deputado HISSA ABRAHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 9.541/18 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "inclui rodovias no Anexo da Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação".
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 9.545/18 - da Sra. Mariana Carvalho - que "denomina ''''Curva dos Fazendeiros'''' o
km 120 da Rodovia Federal Engenheiro Isaac Benesby (BR-425), localizada no estado de Rondônia,
entre os Municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO PAPA.
PROJETO DE LEI Nº 9.681/18 - do Sr. Toninho Wandscheer - que "dá o nome de "JOSÉ EDILTON
QUIRINO" ao Viaduto localizado sobre a rodovia BR 116, KM 131 + 600 metros (sentido sul) na área
urbana do município Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado ALIEL MACHADO.
PROJETO DE LEI Nº 9.702/18 - do Sr. Lelo Coimbra - que "denomina Terminal Augusto Ruschi o
Terminal l de Passageiros do Aeroporto de Vitória".
RELATOR: Deputado SERGIO VIDIGAL.
PROJETO DE LEI Nº 9.721/18 - do Sr. Marcos Montes - que "altera a redação do art. 11, da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 - que, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviço público previsto no art. 175 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado DOMINGOS SÁVIO.
PROJETO DE LEI Nº 9.725/18 - do Sr. Marcelo Squassoni - que "altera a Lei nº 12.815, de 5 de junho de
2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e
sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, e dá outras providências, para alterar
os critérios de julgamento em licitações de concessão e arrendamento e para criar o Fundo de
Investimento em Infraestrutura Portuária".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO PAPA.
PROJETO DE LEI Nº 9.726/18 - do Sr. Eros Biondini - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a obrigatoriedade do exame de
polissonografia para habilitação nas categorias C, D e E".
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 9.755/18 - do Sr. Goulart - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre parcelamento e cobrança de multas de
trânsito".
RELATOR: Deputado CABO SABINO.
PROJETO DE LEI Nº 9.798/18 - do Sr. André Amaral - que "denomina "Rodovia Padre Solon" o trecho
da rodovia BR-427 entre as cidades de Pombal e Paulista, no Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 9.800/18 - do Sr. Ronaldo Fonseca - que "acrescenta parágrafos ao art. 289 da Lei
n° 7.565, de 1986, para dispor sobre a aplicação de advertência nas infrações de menor potencial
ofensivo". (Apensado: PL 10083/2018)
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 9.805/18 - do Sr. Onyx Lorenzoni - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Código Brasileiro de Trânsito), com a inserção do artigo 12-A, estabelecendo que as
determinações do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) que impliquem em ônus adicionais aos
condutores, ou alterem o seu processo de formação, observem o critério da anualidade, sejam
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acompanhadas de justificativa fundamentada das alterações e demonstrem o impacto financeiro para
candidatos, órgãos ou terceiros envolvidos".
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 9.816/18 - do Sr. Evandro Roman - que "denomina "Viaduto Cleiton Geovani
Kurtz", o viaduto localizado entre os quilômetros 285 e 286 da BR-163, no trecho de intersecção da BR163 com a Avenida Irio Jacop Welp, localizada na zona urbana do município de Marechal Cândido
Rondon, no Estado do Paraná".
RELATORA: Deputada CHRISTIANE DE SOUZA YARED.
PROJETO DE LEI Nº 9.817/18 - do Sr. Jorginho Mello - que "altera Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências".
RELATOR: Deputado MARCIO ALVINO.
PROJETO DE LEI Nº 9.831/18 - do Sr. Goulart - que "denomina "Viaduto Antônio de Pádua Perosa", o
viaduto localizado no KM 71 da BR-153, no perímetro urbano de São José do Rio Preto - SP".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 9.853/18 - do Sr. Sergio Souza - que "denomina "Rodovia Moacir Micheletto" o
trecho da BR 163 entre os municípios de Guaíra e Marechal Cândido Rondon, no Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO.
PROJETO DE LEI Nº 9.874/18 - do Sr. Laerte Bessa - que "denomina "Viaduto Aloysio Freitas Melro" o
viaduto situado na interseção das rodovias BR-104, BR-316 e a Via Expressa, em Maceió, Estado de
Alagoas".
RELATOR: Deputado RONALDO LESSA.
PROJETO DE LEI Nº 9.955/18 - do Sr. Marcio Alvino - que "denomina "Passarela Irmão Wilibaldo",
passarela situada na rodovia BR-488, Município de Aparecida, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PROJETO DE LEI Nº 10.009/18 - do Sr. Rodrigo Garcia - que "denomina "Dispositivo Vicente Vitagliano"
o conjunto de acesso viário situado no KM 72 +800, da BR-153 -- Rodovia Transbrasiliana, em São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado MIGUEL LOMBARDI.
PROJETO DE LEI Nº 10.090/18 - do Sr. Otavio Leite - que "altera a Lei n.º 13.146, de 06 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência)".
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS.
PROJETO DE LEI Nº 10.121/18 - do Sr. Paulo Pimenta - que ""Denomina como "Viaduto Maria Zaira de
Grandi" o viaduto localizado no entroncamento das rodovias BR-158e BR-287, que dá acesso a Avenida
Gov. Walter Jobim, entre o Bairro São João, Juscelino Kubitschek e Renascença, na cidade de Santa
Maria, RS.""
RELATOR: Deputado SÉRGIO MORAES.
PROJETO DE LEI Nº 10.122/18 - do Sr. Paulo Pimenta - que ""Denomina como "Viaduto Carlos Renan
Kurtz" o viaduto localizado no entroncamento da Avenida Diácono João Luiz Pozzobone Avenida Prefeito
Evandro Behrcom a Rodovia BR-158, entre o Bairro Km 3 e Bairro Cerrito,na cidade de Santa Maria,
RS.""
RELATOR: Deputado AFONSO HAMM.
PROJETO DE LEI Nº 10.123/18 - do Sr. Paulo Pimenta - que ""Denomina como "Viaduto José Moacyr
Teixeira" o viaduto localizado no entroncamento da Rua Duque de Caxias com a Rodovia BR-158, entre
o Km 323 e Km 333, na cidade de Santa Maria - RS.""
RELATOR: Deputado CARLOS GOMES.
PROJETO DE LEI Nº 10.134/18 - do Sr. Paulo Pimenta - que ""Denomina como "Viaduto Cirilo Costa
Beber" o viaduto localizado na rodovia BR-287, Km 250/251, que dá acesso ao Distrito Industrial e ao
Núcleo Residencial Tancredo Neves, entre os bairros Agroindustrial e Parque Pinheiro Machado, em
Santa Maria - RS.""
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RELATOR: Deputado JOÃO DERLY.
PROJETO DE LEI Nº 10.174/18 - do Sr. José Otávio Germano - que "inclui trecho rodoviário na Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, prevista no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação".
RELATOR: Deputado AFONSO HAMM.
PROJETO DE LEI Nº 10.241/18 - do Sr. Giovani Cherini - que " Denomina "Rodovia Dr Fabio André Koff
" a BR-448, no Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado CARLOS GOMES.
PROJETO DE LEI Nº 10.263/18 - do Sr. Célio Silveira - que "acrescenta o artigo 253-B à Lei nº 9.503 de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para prever a infração de omitir ou
negar doença preexistente capaz de alterar o estado de consciência do condutor no ato de obtenção ou
renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado DOMINGOS SÁVIO.
PROJETO DE LEI Nº 10.323/18 - do Sr. Alfredo Nascimento - que "nominar o Terminal Fluvial de
Itacoatiara, no Estado do Amazonas, de "Engenheiro Antonio Nelson de Oliveira Netto"
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA.

II - COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 293-A, DE 2004, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (DESMEMBRAMENTO DA PEC 255/04)
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-07-18
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 293/04 - do Poder Executivo - que "altera o Sistema
Tributário Nacional e dá outras providências. (Desmembramento da PEC nº 255/04, devendo os arts. 3º,
8º e 9º, serem renumerados para 3º, 4º e 5º; e os arts. 146, IV, 150, VI e, 153, § 4º, IV, 158, parágrafo
único, I, II, 171-A e parágrafo único, 203, parágrafo único e 216, § 3º, constantes do art. 1º, e os arts., 4º,
5º, 7º, renumerados para 2º, 3º e 4º)".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.

III - COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
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AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (8 DIAS)
DECURSO: 5º dia
ÚLTIMO DIA: 2/7/2018
Projetos de Lei
PROJETO DE LEI (CN) Nº 13/18 - do Presidente da República - que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Educação, da Saúde, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social, crédito
suplementar no valor de R$ 995.251.820,00, para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente".
PROJETO DE LEI (CN) Nº 14/18 - do Presidente da República - que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do
Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 266.789.743,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente".
PROJETO DE LEI (CN) Nº 15/18 - do Presidente da República - que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da justiça e Segurança Pública,
crédito especial no valor de R$40.867.610,00, para os fins que especifica".

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES
EM 28/06/2018:
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 1/2018
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 2/2018
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 3/2018
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 4/2018
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 5/2018
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 6/2018
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 7/2018
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 8/2018
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 9/2018
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 10/2018
EMENDA DE PLENÁRIO Nº 11/2018
PROJETO DE LEI Nº 232/2015
PROJETO DE LEI Nº 702/2015
PROJETO DE LEI Nº 2.394/2015
PROJETO DE LEI Nº 3.393/2015
PROJETO DE LEI Nº 5.808/2016
PROJETO DE LEI Nº 6.864/2017
PROJETO DE LEI Nº 7.844/2017
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 425/2018

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa:
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PROJETO DE LEI Nº 9.684/2018
PROJETO DE LEI Nº 10.003/2018

Comissão de Educação:
PROJETO DE LEI Nº 10.442/2018

Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 9.517/2018
PROJETO DE LEI Nº 9.591/2018
PROJETO DE LEI Nº 10.461/2018

Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 460/2017

Comissão de Minas e Energia:
PROJETO DE LEI Nº 9.806/2018

Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 9.419/2017
PROJETO DE LEI Nº 9.634/2018
PROJETO DE LEI Nº 9.889/2018

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 37, de 2011,
do Sr. Welinton Prado, que "dispõe sobre o regime de aproveitamento das
substâncias minerais, com exceção dos minérios nucleares, petróleo, gás natural
e outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias minerais submetidas ao
regime de licenciamento de que trata o inciso III do art. 2º do Decreto-lei nº 227,
de 28 de fevereiro de 1967", e apensados (MINERAÇÃO):
PROJETO DE LEI Nº 6.195/2016
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MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Biênio 2017/2019)

PRESIDENTE

RODRIGO MAIA (DEM-RJ)

1º VICE-PRESIDENTE

FÁBIO RAMALHO (MDB-MG)

2º VICE-PRESIDENTE

ANDRÉ FUFUCA (PP-MA)

1º SECRETÁRIO

GIACOBO (PR-PR)

2º SECRETÁRIO

MARIANA CARVALHO (PSDB-RO)

3º SECRETÁRIO

JHC (PSB-AL)

4º SECRETÁRIO

ANDRÉ DE PAULA (PSD-PE)

1º SUPLENTE DE SECRETÁRIO

DAGOBERTO NOGUEIRA (PDTMS)

2º SUPLENTE DE SECRETÁRIO

CÉSAR HALUM (PRB-TO)

3º SUPLENTE DE SECRETÁRIO

PEDRO UCZAI (PT-SC)

4º SUPLENTE DE SECRETÁRIO

CARLOS MANATO (PSL-ES)
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LÍDERES E VICE-LÍDERES
Liderança do Governo
Líder: AGUINALDO RIBEIRO
Vice-Líderes:
Darcísio Perondi, Julio Lopes, Marcelo Aro, Arthur
Oliveira Maia, Alceu Moreira, Carlos Henrique Gaguim,
Beto Mansur, Elmar Nascimento, José Rocha, Pedro
Fernandes, Danilo Forte, Lucas Vergilio e Rogério Rosso.
Liderança da Oposição
Líder: JOSÉ GUIMARÃES
Vice-Líderes:
Helder Salomão, Zeca Dirceu, Erika Kokay, Aliel Machado,
Silvio Costa, Professora Marcivania, Bohn Gass, Assis do
Couto e Jô Moraes.
Liderança da Maioria
Líder: LELO COIMBRA
Vice-Líderes:
Fausto Pinato, Heráclito Fortes, Tereza Cristina e Danilo
Forte.
Liderança da Minoria
Líder: WEVERTON ROCHA
Vice-Líderes:
Paulo Teixeira, Henrique Fontana, Jandira Feghali,
Pompeo de Mattos, Jô Moraes, Dagoberto Nogueira e
Ságuas Moraes.
Bloco PP, PODE, AVANTE
Líder: ARTHUR LIRA
Vice-Líderes:
Fausto Pinato, Jerônimo Goergen, Renato Andrade,
Roberto Britto, Dimas Fabiano, Rôney Nemer, Cacá Leão,
Aluisio Mendes, Bacelar, Covatti Filho, Antônio Jácome,
Arnaldo Faria de Sá, Hiran Gonçalves, Ezequiel Teixeira,
Simão Sessim, Osmar Serraglio e Luis Tibé.
PT
Líder: PAULO PIMENTA
Vice-Líderes:
Erika Kokay, Valmir Prascidelli, João Daniel, Leo de Brito,
Paulão, Zé Geraldo, Afonso Florence, Carlos Zarattini,
Nilto Tatto, Henrique Fontana, Ságuas Moraes, Wadih
Damous, Maria do Rosário, Jorge Solla, Nelson Pellegrino,
Patrus Ananias, Marco Maia e Angelim.
MDB
Líder: BALEIA ROSSI
Vice-Líderes:
Osmar Terra (1º Vice), José Priante, Sergio Souza, Valtenir
Pereira, Daniel Vilela, Hildo Rocha, Lucio Mosquini, Fabio
Reis, Ronaldo Benedet, Valdir Colatto e Leonardo Picciani.
PSDB

Junho de 2018

Líder: NILSON LEITÃO
Vice-Líderes:
Betinho Gomes (1º Vice), Izalci Lucas, Luiz Carlos Hauly,
Nilson Pinto, Miguel Haddad, Célio Silveira, Geovania de
Sá, João Gualberto, João Paulo Papa, Caio Narcio, Rogério
Marinho, Samuel Moreira e Marcus Pestana.
DEM
Líder: RODRIGO GARCIA
Vice-Líderes:
Felipe Maia (1º Vice), José Carlos Aleluia, Efraim Filho,
Pauderney Avelino, Alberto Fraga, Fabio Garcia, Sóstenes
Cavalcante e Carlos Melles.
PR
Líder: JOSÉ ROCHA
Vice-Líderes:
Delegado Edson Moreira, Luiz Nishimori, Edio Lopes,
Remídio Monai, Capitão Augusto, Jorginho Mello, Lincoln
Portela, Vicentinho Júnior, Magda Mofatto e José Carlos
Araújo.
PSD
Líder: DOMINGOS NETO
Vice-Líderes:
Edmar Arruda, Júlio Cesar, Marcos Montes, Thiago
Peixoto, Fábio Trad, Raquel Muniz, Joaquim Passarinho,
Evandro Roman e Cesar Souza.
Bloco PTB, PROS
Líder: FELIPE BORNIER
Vice-Líderes:
Jovair Arantes (1º Vice), Weliton Prado, Zeca Cavalcanti,
Cristiane Brasil, Clarissa Garotinho, Eros Biondini, Josi
Nunes, Josué Bengtson e Benito Gama.
PSB
Líder: TADEU ALENCAR
Vice-Líderes:
Bebeto (1º Vice), Gonzaga Patriota, Leopoldo Meyer,
Odorico Monteiro, Paulo Foletto, Heitor Schuch,
Alessandro Molon, Danilo Cabral e Rodrigo Martins.
PRB
Líder: CELSO RUSSOMANNO
Vice-Líderes:
Vinicius Carvalho (1º Vice), Carlos Gomes, João Campos,
Jony Marcos, Vitor Paulo e Adilton Sachetti.
PDT
Líder: ANDRÉ FIGUEIREDO
Vice-Líderes:
Afonso Motta (1º Vice), Leônidas Cristino, Flávia Morais,
Félix Mendonça Júnior e Ronaldo Lessa.
SD
Líder: WLADIMIR COSTA
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Vice-Líderes:
Lucas Vergilio (1º Vice), Zé Silva e Augusto Coutinho .
PCdoB
Líder: ORLANDO SILVA
Vice-Líderes:
Alice Portugal (1º Vice), Luciana Santos e Jandira Feghali.
PSC
Líder: GILBERTO NASCIMENTO
Vice-Líderes:
Takayama (1º Vice) e George Hilton.
PSL
Líder: DELEGADO FRANCISCHINI
Vice-Líderes:
Eduardo Bolsonaro e Marcelo Álvaro Antônio.
PPS
Líder: ALEX MANENTE
Vice-Líderes:
Eliziane Gama (1º Vice), Daniel Coelho e Carmen Zanotto.
PSOL
Líder: CHICO ALENCAR
Vice-Líderes:
Jean Wyllys e Ivan Valente.
PATRI
Líder: JUNIOR MARRECA

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD
PHS
Repr.: MARCELO ARO
PV
Repr.: LEANDRE
REDE
Repr.: JOÃO DERLY
PPL
Repr.: ULDURICO JUNIOR
Líderes de Partidos
que participam de Bloco Parlamentar
PP
Líder: ARTHUR LIRA
PODE
Líder: RICARDO TEOBALDO
PTB
Líder: JOVAIR ARANTES
PROS
Líder: FELIPE BORNIER
AVANTE
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Líder: LUIS TIBÉ
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DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
Roraima
Abel Mesquita Jr. - DEM
Carlos Andrade - PHS
Edio Lopes - PR
Hiran Gonçalves - PP
Jhonatan de Jesus - PRB
Maria Helena - MDB
Remídio Monai - PR
Shéridan - PSDB
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Conceição Sampaio - PSDB
Hissa Abrahão - PDT
Pauderney Avelino - DEM
Prof. Gedeão Amorim - MDB
Silas Câmara - PRB
Rondônia

Amapá
André Abdon - PP
Cabuçu Borges - MDB
Euricelia Cardoso - PP
Janete Capiberibe - PSB
Jozi Araújo - PODE
Marcos Reategui - PSD
Professora Marcivania - PCdoB
Vinicius Gurgel - PR
Pará
Arnaldo Jordy - PPS
Beto Faro - PT
Beto Salame - PP
Delegado Éder Mauro - PSD
Edmilson Rodrigues - PSOL
Elcione Barbalho - MDB
Francisco Chapadinha - PODE
Hélio Leite - DEM
Joaquim Passarinho - PSD
José Priante - MDB
Josué Bengtson - PTB
Júlia Marinho - PSC
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Simone Morgado - MDB
Wladimir Costa - SD
Zé Geraldo - PT
Amazonas
Alfredo Nascimento - PR
Arthur Virgílio Bisneto - PSDB
Átila Lins - PP

Expedito Netto - PSD
Lindomar Garçon - PRB
Lucio Mosquini - MDB
Luiz Cláudio - PR
Marcos Rogério - DEM
Mariana Carvalho - PSDB
Marinha Raupp - MDB
Nilton Capixaba - PTB
Acre
Alan Rick - DEM
Angelim - PT
César Messias - PSB
Flaviano Melo - MDB
Jéssica Sales - MDB
Leo de Brito - PT
Rocha - PSDB
Sibá Machado - PT
Tocantins
Carlos Henrique Gaguim - DEM
César Halum - PRB
Dulce Miranda - MDB
Irajá Abreu - PSD
Josi Nunes - PROS
Lázaro Botelho - PP
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM
Vicentinho Júnior - PR
Maranhão
Aluisio Mendes - PODE
André Fufuca - PP
Cleber Verde - PRB
Eliziane Gama - PPS
Hildo Rocha - MDB
João Marcelo Souza - MDB
José Reinaldo - PSDB
Julião Amin - PDT
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Junior Marreca - PATRI
Juscelino Filho - DEM
Luana Costa - PSC
Pedro Fernandes - PTB
Rubens Pereira Júnior - PCdoB
Sarney Filho - PV
Victor Mendes - MDB
Waldir Maranhão - PSDB
Weverton Rocha - PDT
Zé Carlos - PT
Ceará
Adail Carneiro - PODE
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - DEM
Antonio Balhmann - PDT
Cabo Sabino - AVANTE
Chico Lopes - PCdoB
Danilo Forte - PSDB
Domingos Neto - PSD
Genecias Noronha - SD
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
Leônidas Cristino - PDT
Luizianne Lins - PT
Macedo - PP
Moses Rodrigues - MDB
Odorico Monteiro - PSB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Ronaldo Martins - PRB
Vaidon Oliveira - PROS
Vicente Arruda - PR
Vitor Valim - PROS
Piauí
Assis Carvalho - PT
Átila Lira - PSB
Capitão Fábio Abreu - PR
Heráclito Fortes - DEM
Iracema Portella - PP
Júlio Cesar - PSD
Marcelo Castro - MDB
Paes Landim - PTB
Rejane Dias - PT
Rodrigo Martins - PSB
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Rio Grande do Norte
Antônio Jácome - PODE
Beto Rosado - PP
Fábio Faria - PSD
Felipe Maia - DEM
Rafael Motta - PSB
Rogério Marinho - PSDB
Walter Alves - MDB
Zenaide Maia - PHS
Paraíba
Aguinaldo Ribeiro - PP
André Amaral - PROS
Benjamin Maranhão - MDB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Hugo Motta - PRB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PSC
Pedro Cunha Lima - PSDB
Veneziano Vital do Rêgo - PSB
Wellington Roberto - PR
Wilson Filho - PTB
Pernambuco
Adalberto Cavalcanti - AVANTE
André de Paula - PSD
Augusto Coutinho - SD
Betinho Gomes - PSDB
Bruno Araújo - PSDB
Daniel Coelho - PPS
Danilo Cabral - PSB
Eduardo da Fonte - PP
Felipe Carreras - PSB
Fernando Coelho Filho - DEM
Gonzaga Patriota - PSB
Jarbas Vasconcelos - MDB
João Fernando Coutinho - PROS
Jorge Côrte Real - PTB
Kaio Maniçoba - SD
Luciana Santos - PCdoB
Marinaldo Rosendo - PP
Mendonça Filho - DEM
Pastor Eurico - PATRI
Ricardo Teobaldo - PODE
Sebastião Oliveira - PR
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Silvio Costa - AVANTE
Tadeu Alencar - PSB
Wolney Queiroz - PDT
Zeca Cavalcanti - PTB
Alagoas
Arthur Lira - PP
Cícero Almeida - PHS
Givaldo Carimbão - AVANTE
Jhc - PSB
Marx Beltrão - PSD
Maurício Quintella Lessa - PR
Paulão - PT
Pedro Vilela - PSDB
Ronaldo Lessa - PDT
Sergipe
Adelson Barreto - PR
Andre Moura - PSC
Fábio Mitidieri - PSD
Fabio Reis - MDB
João Daniel - PT
Jony Marcos - PRB
Laercio Oliveira - PP
Valadares Filho - PSB
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Jorge Solla - PT
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Nunes - PSD
José Rocha - PR
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lucio Vieira Lima - MDB
Márcio Marinho - PRB
Mário Negromonte Jr. - PP
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Azi - DEM
Paulo Magalhães - PSD
Roberto Britto - PP
Ronaldo Carletto - PP
Sérgio Brito - PSD
Tia Eron - PRB
Uldurico Junior - PPL
Valmir Assunção - PT
Waldenor Pereira - PT
Minas Gerais

Bahia
Afonso Florence - PT
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Brito - PSD
Antonio Imbassahy - PSDB
Arthur Oliveira Maia - DEM
Bacelar - PODE
Bebeto - PSB
Benito Gama - PTB
Cacá Leão - PP
Caetano - PT
Claudio Cajado - PP
Daniel Almeida - PCdoB
Elmar Nascimento - DEM
Erivelton Santana - PATRI
Félix Mendonça Júnior - PDT
Fernando Torres - PSD
Irmão Lazaro - PSC
João Carlos Bacelar - PR
João Gualberto - PSDB

Adelmo Carneiro Leão - PT
Aelton Freitas - PR
Bilac Pinto - DEM
Bonifácio de Andrada - DEM
Brunny - PR
Caio Narcio - PSDB
Carlos Melles - DEM
Dâmina Pereira - PODE
Delegado Edson Moreira - PR
Diego Andrade - PSD
Dimas Fabiano - PP
Domingos Sávio - PSDB
Eduardo Barbosa - PSDB
Eros Biondini - PROS
Fábio Ramalho - MDB
Gabriel Guimarães - PT
George Hilton - PSC
Jaime Martins - PROS
Jô Moraes - PCdoB
Júlio Delgado - PSB
Laudivio Carvalho - PODE
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - MDB
Lincoln Portela - PR
Luis Tibé - AVANTE
Luiz Fernando Faria - PP
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Marcelo Álvaro Antônio - PSL
Marcelo Aro - PHS
Marcos Montes - PSD
Marcus Pestana - PSDB
Margarida Salomão - PT
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - MDB
Miguel Corrêa - PT
Misael Varella - PSD
Newton Cardoso Jr - MDB
Odair Cunha - PT
Padre João - PT
Patrus Ananias - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Raquel Muniz - PSD
Reginaldo Lopes - PT
Renato Andrade - PP
Renzo Braz - PP
Rodrigo de Castro - PSDB
Rodrigo Pacheco - DEM
Saraiva Felipe - MDB
Stefano Aguiar - PSD
Subtenente Gonzaga - PDT
Tenente Lúcio - PR
Toninho Pinheiro - PP
Weliton Prado - PROS
Zé Silva - SD
Espírito Santo
Carlos Manato - PSL
Dr. Jorge Silva - SD
Evair Vieira de Melo - PP
Givaldo Vieira - PCdoB
Helder Salomão - PT
Lelo Coimbra - MDB
Marcus Vicente - PP
Norma Ayub - DEM
Paulo Foletto - PSB
Sergio Vidigal - PDT
Rio de Janeiro
Alessandro Molon - PSB
Alexandre Serfiotis - PSD
Alexandre Valle - PR
Altineu Côrtes - PR
Arolde de Oliveira - PSD
Aureo - SD
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Benedita da Silva - PT
Cabo Daciolo - PATRI
Celso Jacob - MDB
Celso Pansera - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PDT
Clarissa Garotinho - PROS
Cristiane Brasil - PTB
Deley - PTB
Ezequiel Teixeira - PODE
Felipe Bornier - PROS
Francisco Floriano - DEM
Glauber Braga - PSOL
Hugo Leal - PSD
Indio da Costa - PSD
Jair Bolsonaro - PSL
Jandira Feghali - PCdoB
Jean Wyllys - PSOL
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - DEM
Leonardo Picciani - MDB
Luiz Carlos Ramos - PR
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Delaroli - PR
Marcelo Matos - PSD
Marco Antônio Cabral - MDB
Marcos Soares - DEM
Miro Teixeira - REDE
Otavio Leite - PSDB
Paulo Feijó - PR
Pedro Paulo - DEM
Roberto Sales - DEM
Rodrigo Maia - DEM
Rosangela Gomes - PRB
Sergio Zveiter - DEM
Simão Sessim - PP
Soraya Santos - PR
Sóstenes Cavalcante - DEM
Wadih Damous - PT
Walney Rocha - PATRI
São Paulo
Alex Manente - PPS
Alexandre Leite - DEM
Ana Perugini - PT
Andres Sanchez - PT
Antonio Bulhões - PRB
Antonio Carlos Mendes Thame - PV
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Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PP
Arnaldo Jardim - PPS
Baleia Rossi - MDB
Beto Mansur - MDB
Bruna Furlan - PSDB
Capitão Augusto - PR
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PRB
Dr. Sinval Malheiros - PODE
Eduardo Bolsonaro - PSL
Eduardo Cury - PSDB
Eli Corrêa Filho - DEM
Evandro Gussi - PV
Fausto Pinato - PP
Flavinho - PSC
Floriano Pesaro - PSDB
Gilberto Nascimento - PSC
Goulart - PSD
Guilherme Mussi - PP
Herculano Passos - MDB
Ivan Valente - PSOL
Jefferson Campos - PSB
João Paulo Papa - PSDB
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
José Mentor - PT
Junji Abe - MDB
Keiko Ota - PSB
Lobbe Neto - PSDB
Luiz Lauro Filho - PSB
Luiza Erundina - PSOL
Major Olimpio - PSL
Mara Gabrilli - PSDB
Marcelo Ortiz - PODE
Marcelo Squassoni - PRB
Marcio Alvino - PR
Miguel Haddad - PSDB
Miguel Lombardi - PR
Milton Monti - PR
Missionário José Olimpio - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Nilto Tatto - PT
Orlando Silva - PCdoB
Paulo Freire - PR
Paulo Pereira da Silva - SD
Paulo Teixeira - PT
Pr. Marco Feliciano - PODE
Ricardo Izar - PP
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Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PRB
Roberto de Lucena - PODE
Rodrigo Garcia - DEM
Samuel Moreira - PSDB
Sérgio Reis - PRB
Silvio Torres - PSDB
Tiririca - PR
Valmir Prascidelli - PT
Vanderlei Macris - PSDB
Vicente Candido - PT
Vicentinho - PT
Vinicius Carvalho - PRB
Vitor Lippi - PSDB
Walter Ihoshi - PSD
Mato Grosso
Adilton Sachetti - PRB
Carlos Bezerra - MDB
Ezequiel Fonseca - PP
Fabio Garcia - DEM
Nilson Leitão - PSDB
Professor Victório Galli - PSL
Ságuas Moraes - PT
Valtenir Pereira - MDB
Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Augusto Carvalho - SD
Erika Kokay - PT
Izalci Lucas - PSDB
Laerte Bessa - PR
Rogério Rosso - PSD
Rôney Nemer - PP
Vitor Paulo - PRB
Goiás
Célio Silveira - PSDB
Daniel Vilela - MDB
Delegado Waldir - PSL
Fábio Sousa - PSDB
Flávia Morais - PDT
Giuseppe Vecci - PSDB
Heuler Cruvinel - PP
João Campos - PRB
Jovair Arantes - PTB
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Lucas Vergilio - SD
Magda Mofatto - PR
Marcos Abrão - PPS
Pedro Chaves - MDB
Roberto Balestra - PP
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Thiago Peixoto - PSD
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Takayama - PSC
Toninho Wandscheer - PROS
Zeca Dirceu - PT
Santa Catarina

Mato Grosso do Sul
Dagoberto Nogueira - PDT
Elizeu Dionizio - PSB
Fábio Trad - PSD
Geraldo Resende - PSDB
Mandetta - DEM
Tereza Cristina - DEM
Vander Loubet - PT
Zeca do Pt - PT
Paraná
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PP
Aliel Machado - PSB
Assis do Couto - PDT
Christiane de Souza Yared - PR
Delegado Francischini - PSL
Diego Garcia - PODE
Edmar Arruda - PSD
Enio Verri - PT
Evandro Roman - PSD
Giacobo - PR
Hermes Parcianello - MDB
João Arruda - MDB
Leandre - PV
Leopoldo Meyer - PSB
Luciano Ducci - PSB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Nishimori - PR
Nelson Meurer - PP
Osmar Bertoldi - DEM
Osmar Serraglio - PP
Reinhold Stephanes - PSD
Ricardo Barros - PP
Rossoni - PSDB
Rubens Bueno - PPS
Sandro Alex - PSD
Sergio Souza - MDB

Carmen Zanotto - PPS
Celso Maldaner - MDB
Cesar Souza - PSD
Décio Lima - PT
Esperidião Amin - PP
Geovania de Sá - PSDB
João Paulo Kleinübing - DEM
João Rodrigues - PSD
Jorginho Mello - PR
Marco Tebaldi - PSDB
Mauro Mariani - MDB
Osvaldo Mafra - SD
Pedro Uczai - PT
Rogério Peninha Mendonça - MDB
Ronaldo Benedet - MDB
Valdir Colatto - MDB
Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Afonso Motta - PDT
Alceu Moreira - MDB
Bohn Gass - PT
Cajar Nardes - PODE
Carlos Gomes - PRB
Covatti Filho - PP
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD
Darcísio Perondi - MDB
Giovani Cherini - PR
Giovani Feltes - MDB
Heitor Schuch - PSB
Henrique Fontana - PT
Jerônimo Goergen - PP
João Derly - REDE
José Otávio Germano - PP
Jose Stédile - PSB
Luis Carlos Heinze - PP
Márcio Biolchi - MDB
Marco Maia - PT
Marcon - PT
Maria do Rosário - PT
Onyx Lorenzoni - DEM
Osmar Terra - MDB
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Paulo Pimenta - PT
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Renato Molling - PP
Ronaldo Nogueira - PTB
Sérgio Moraes - PTB
Yeda Crusius - PSDB
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Roberto Balestra (PP)
1º Vice-Presidente: Evair Vieira de Melo (PP)
2º Vice-Presidente: Jony Marcos (PRB)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adilton Sachettivaga do PDT
Alceu Moreira
Afonso Hamm
Arthur Oliveira Maia
Alberto Fraga
Beto Rosadovaga do PSDB
vaga do PSDB
André Abdon
Cacá Leão
Carlos Henrique Gaguim
Carlos Bezerra
Celso Maldaner
Carlos Melles
Dilceu Sperafico
César Halum
(Licenciado)
Evair Vieira de Melovaga do PV
Cícero Almeida
Francisco Chapadinha
Diego Garcia
Heuler Cruvinelvaga do PSD
Fausto Pinatovaga do PSB
Jerônimo Goergen
Jorge Boeira (Licenciado)
Jony Marcos
Lucio Vieira Lima
Josué Bengtson
Marcondes Gadelha
Junji Abe
Mauro Lopes
Lázaro Botelhovaga do PSB
Nelson Marquezelli
Luana Costa
Newton Cardoso Jr
Lucio Mosquini
Paes Landim
Luis Carlos Heinze
Renzo Braz
Nelson Meurer
Ronaldo Benedet
Nilton Capixaba
Walter Alves
Onyx Lorenzoni
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Pedro Chaves
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Roberto Balestra
3 vagas
Rogério Peninha
Mendonça
Sergio Souza
Tereza Cristina
Valdir Colatto
Zé Silva
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Beto Faro
Bohn Gass
Giovani Cherini
Christiane de Souza Yared
Irajá Abreu
Diego Andrade
Josias Gomes
Evandro Roman
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Luiz Cláudio
Luiz Nishimori
Marcon
Marcos Montes
Reinhold Stephanes
Valmir Assunção
Zé Carlos
(Dep. do PP ocupa a vaga)
4 vagas

Expedito Netto
João Daniel
Júlio Cesar
Magda Mofatto
Miguel Lombardi
Padre João
Raquel Muniz
Remídio Monai
Vander Loubet
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
César Messiasvaga do PSOL
Arnaldo Jardim
Heitor Schuch
Conceição Sampaiovaga do PP
Raimundo Gomes de
Domingos Sávio
Matos
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Evandro Gussivaga do DEM
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Luciano Ducci
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Nilson Leitão
5 vagas
Nilson Pinto
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PPL ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
Assis do Couto
Afonso Motta
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Mário Heringer
PSOL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PCdoB

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO
E INFORMÁTICA
Presidente: Goulart (PSD)
1º Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PSD)
2º Vice-Presidente: Paulo Freire (PR)
3º Vice-Presidente: Roberto Alves (PRB)
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Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Cabo Daciolo
Benito Gama
Cleber Verde
Bilac Pinto
Erivelton Santana
Cacá Leão
Fabio Reis
Claudio Cajadovaga do AVANTE
Franklin
Daniel Vilela
Jorge Tadeu Mudalen
Hélio Leite
Marcos Soares
Heráclito Fortes
Mário Negromonte Jr.
Josué Bengtsonvaga do PSL
vaga
Missionário José Olimpio
Marinaldo Rosendo
do PT

Ricardo Izarvaga do AVANTE
Roberto Alves
Ronaldo Martinsvaga do PR
Sandes Júnior
Sergio Zveitervaga do PR
Silas Câmara

Newton Cardoso Jr
Pr. Marco Feliciano
Ronaldo Nogueira
Saraiva Felipe
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
4 vagas

Sóstenes Cavalcante
Takayama
Tia Eronvaga do PPS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Arolde de Oliveiravaga do MDB
Beto Faro
Celso Pansera
Caetano
Cesar Souzavaga do SD
José Carlos Araújo
Domingos Neto
José Rocha
Fábio Fariavaga do PSL
Josias Gomes
Goulart
Margarida Salomão
Luciana Santos
Milton Montivaga do PRB
Miguel Corrêa
Paulo Magalhães
Paulo Freire
Thiago Peixoto
Sandro Alex
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
Sibá Machado
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Daniel Coelho
Arthur Virgílio Bisnetovaga do
PP

Eduardo Cury

Fábio Sousa

vaga do PROS

Junho de 2018

Rodrigo de Castro
Vitor Lippi
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
2 vagas

Izalci Lucas
Jefferson Camposvaga do PSD
Lobbe Netovaga do PP
Luiz Lauro Filho
Mara Gabrilli
Odorico Monteiro
Paulo Abi-ackel
Paulo Foletto
Waldir Maranhãovaga do PR
2 vagas

PDT
Afonso Motta

André Figueiredo
AVANTE
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSL
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSOL
Luiza Erundinavaga do PSB
Secretário(a): Cíntia Costa de Abreu
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
CIDADANIA
Presidente: Daniel Vilela (MDB)
1º Vice-Presidente: José Priante (MDB)
2º Vice-Presidente: Hildo Rocha (MDB)
3º Vice-Presidente: Victor Mendes (MDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Aguinaldo Ribeiro
Aureo
Alceu Moreira
Bacelar
Andre Moura
Benjamin Maranhão
Antonio Bulhões
Bonifácio de Andrada
Arnaldo Faria de Sá
Cacá Leão
Arthur Lira
Celso Maldaner
Carlos Bezerra
Celso Russomanno
Covatti Filho
Efraim Filho
Cristiane Brasil
Flaviano Melo
Daniel Vilela
Gilberto Nascimento
Elmar Nascimento
Hiran Gonçalves
Fausto Pinato
Jerônimo Goergen
Francisco Floriano
Juscelino Filho
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Genecias Noronha
Lucas Vergilio
Herculano Passos
Luiz Fernando Faria
Hildo Rocha
Marcos Rogério
Hugo Motta
Mauro Lopes
João Campos
Moses Rodrigues
José Carlos Aleluia
Nelson Marquezelli
José Priante
Pastor Eurico
Lelo Coimbra
Pauderney Avelino
Leonardo Picciani
Ricardo Izar
Marcelo Aro
Roberto Balestra
Osmar Serraglio
Rogério Peninha Mendonça
Paes Landim
Sergio Souza
Pr. Marco Feliciano
Sergio Zveiter
Rodrigo Pacheco
Valtenir Pereira
Victor Mendes
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Wladimir Costa
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Clarissa Garotinho
Alexandre Valle
Delegado Edson Moreira
Capitão Augustovaga do PTB
Edio Lopes
Delegado Éder Mauro
Evandro Roman
Edmar Arruda
Expedito Netto
Erika Kokay
Fábio Trad
Felipe Bornier
Jorginho Mello
Gabriel Guimarães
José Mentor
Givaldo Vieira
Marcelo Delaroli
Gorete Pereira
Marco Maia
Irajá Abreu
Maria do Rosário
José Guimarães
Nelson Pellegrino
Lincoln Portela
Patrus Ananias
Luiz Couto
Paulo Magalhães
Maurício Quintella Lessa
Paulo Teixeira
Nilto Tatto
Rubens Pereira Júnior
Reginaldo Lopes
Thiago Peixoto
Rogério Rosso
Valmir Prascidelli
Rubens Otoni
Vicente Arruda
Sandro Alex
Wadih Damous
Vicentinho Júnior
Zeca Dirceu
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molon
Alex Manente
Betinho Gomes
Aliel Machado
Danilo Forte
Antonio Imbassahy
Evandro Gussi
Bruno Araújo
Fábio Sousa
Domingos Sávio
Janete Capiberibe
Elizeu Dionizio
Júlio Delgado
Gonzaga Patriota
Jutahy Junior
João Gualberto
Paulo Abi-ackel
Pedro Cunha Lima
Rocha
Pedro Vilela
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Rubens Bueno
Silvio Torres
Tadeu Alencar

Rodrigo Martins
Samuel Moreira
Sarney Filho
PDT

Félix Mendonça Júnior
Subtenente Gonzaga

Afonso Motta
Pompeo de Mattos
PSOL

Chico Alencar

Ivan Valente
REDE

João Derly

Miro Teixeira

Secretário(a): Nivaldo Adão Ferreira Júnior
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 17
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE CULTURA
Presidente: Raquel Muniz (PSD)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Cabuçu Borges
Diego Garcia
Celso Jacob
Flavinho
Cristiane Brasil
Hildo Rocha
Sérgio Reis
Valtenir Pereira
Sóstenes Cavalcante
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)
vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
3 vagas
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Celso Pansera
Erika Kokay
Domingos Netovaga do PSDB
Fábio Trad
Jandira Feghalivaga do PP
Leo de Brito
Raquel Muniz
Lincoln Portela
Rubens Otoni
Luciana Santosvaga do PRB
Thiago Peixotovaga do SD
Margarida Salomãovaga do PDT
Tiririca
Maria do Rosário
Waldenor Pereira
1 vaga
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Raimundo Gomes de Matos
Evandro Gussivaga do PTB
Tadeu Alencar
4 vagas
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(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PDT
Chico D'angelo
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSOL
Jean Wyllysvaga do PSB

Junho de 2018

Carlos Sampaio
Jose Stédile
Marco Tebaldi
Rodrigo Martins
Sarney Filho

Betinho Gomes
Eliziane Gama
Júlio Delgado
Tadeu Alencar
1 vaga
PDT

1 vaga
Secretário(a): Maria Lúcia Rodrigues
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, salas 168/169
Telefones: 3216-6942 a 6947

Wolney Queiroz
PSOL

Ivan Valentevaga do PT
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PP
Givaldo Carimbãovaga do MDB

Silvio Costavaga do PP

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Jose Stédile (PSB)
1º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PRB)
2º Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PR)
3º Vice-Presidente: João Fernando Coutinho (PROS)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Aureo
Deley
Celso Russomanno
Eduardo da Fonte
César Halumvaga do PR
Felipe Maia
Eli Corrêa Filho
Flaviano Melo
Irmão Lazaro
João Arruda
Marcelo Ortiz
Lucas Vergilio
Maria Helena
Márcio Marinho
Vinicius Carvalho
Valtenir Pereiravaga do PSD
(Dep. do PROS ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
1 vaga
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
André Amaralvaga do MDB
Adelmo Carneiro Leão
Chico Lopesvaga do PTB
Antonio Britovaga do MDB
Eros Biondini
João Carlos Bacelar
João Fernando Coutinho
Marcos Reategui
José Carlos Araújo
Sérgio Brito
Weliton Prado
Walter Ihoshivaga do PSC
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV

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

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Presidente: Ana Perugini (PT)
1º Vice-Presidente: Luizianne Lins (PT)
2º Vice-Presidente: Laura Carneiro (DEM)
3º Vice-Presidente: Zenaide Maia (PHS)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Dâmina Pereira
Carlos Henrique Gaguim
Elcione Barbalho
Diego Garcia
Laura Carneiro
Tia Eron
Luana Costa
7 vagas
Maria Helena
Norma Ayub
Rosangela Gomes
Zenaide Maiavaga do PDT
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Ana Perugini
Benedita da Silva
Gorete Pereira
Christiane de Souza Yared
Jô Moraes
Erika Kokay
Luizianne Lins
Marcos Reategui
Raquel Muniz
Professora Marcivania
Vicentinho
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Janete Capiberibe
4 vagas
Keiko Ota
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Yeda Crusius
1 vaga
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PDT
Pompeo de Mattos

PDT
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSOL

Flávia Morais
PSOL

Flávia Morais
Jean Wyllysvaga do PT

Secretário(a): Valéria Pessoa
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala B, sala 150
Telefones: 3216-6961/67

Jean Wyllysvaga do PSB

Chico Alencarvaga do PT

Secretário(a): Rafaela Sousa Feitoza
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala B, sala 187
Telefones: 3216-6951/52

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Presidente: Júlia Marinho (PSC)
1º Vice-Presidente: Gilberto Nascimento (PSC)
2º Vice-Presidente: Leandre (PV)
3º Vice-Presidente: Carmen Zanotto (PPS)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Cristiane Brasil
Carlos Henrique Gaguim
Dâmina Pereira
Flavinho
George Hilton
Irmão Lazarovaga do PR
Gilberto Nascimentovaga do PSD
Marco Antônio Cabral
Jéssica Sales
Ricardo Teobaldo
João Marcelo Souza
Takayama
Júlia Marinho
5 vagas
Luana Costa
Norma Ayub
Vitor Paulo
(Dep. do PV ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Angelim
Antonio Brito
Eros Biondini
Fábio Trad
Luiz Carlos Ramos
Jô Moraes
Marcos Reategui
Luiz Couto
Reginaldo Lopes
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanottovaga do PR
Heitor Schuch
César Messias
Janete Capiberibe
Geovania de Sá
João Paulo Papa
Geraldo Resende
1 vaga
Leandrevaga do MDB
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Presidente: Mara Gabrilli (PSDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Diego Garcia (PODE)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Carlos Gomes
Carlos Henrique Gaguim
Diego Garcia
Mandetta
Dr. Jorge Silva
Ronaldo Carletto
Marcelo Aro
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Ricardo Izar
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
Zenaide Maiavaga do PR
4 vagas
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Marcos Reategui
Alexandre Serfiotisvaga do MDB
vaga do PSB
Misael Varella
Erika Kokay
Rejane Dias
Fábio Trad
Soraya Santos
Luiz Couto
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
Paulo Freire
2 vagas
Rubens Otoni
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Eduardo Barbosavaga do PP
Carmen Zanottovaga do PR
Mara Gabrilli
Geraldo Resende
Odorico Monteiro
Lobbe Neto
Otavio Leite
2 vagas
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PDT
Subtenente Gonzaga
Assis do Couto
PSL
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(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PMB
1 vaga
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

DEM

AVANTE
Cabo Sabinovaga do SD
Secretário(a): Raquel Ferreira de Carvalho Aldigueri
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 5
Telefones: 3216-6971 a 76

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Jorge Côrte Real (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Arthur Oliveira Maia
Aureovaga do PT
Augusto Coutinho
Benjamin Maranhão
Giovani Feltes
Covatti Filho
Jorge Côrte Real
Eli Corrêa Filho
Laercio Oliveira
Herculano Passos
Márcio Biolchi
Lucas Vergilio
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Luis Carlos Heinze
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Marcos Soaresvaga do PR
Marinaldo Rosendo
Vinicius Carvalho
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Daniel Almeidavaga do PP
Goulart
Fernando Torres
Joaquim Passarinho
Helder Salomão
Luiz Carlos Ramos vaga do PSB
Marcos Reategui
Miguel Corrêa
Rubens Otoni
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Vander Loubet
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
Walter Ihoshivaga do PDT
PSDB/PSB/PPS/PV
Giuseppe Vecci
Otavio Leite
Keiko Ota
Vitor Lippi
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Yeda Crusiusvaga do PDT
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PDT
Antonio Balhmannvaga do PRB
Sergio Vidigalvaga do PMB
vaga do PV
Dagoberto Nogueira
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Giovanna Francesca Mascarenhas Puricelli
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Margarida Salomão (PT)
1º Vice-Presidente: João Daniel (PT)
2º Vice-Presidente: Osmar Bertoldi (DEM)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Efraim Filho
Heuler Cruvinelvaga do PSD
Felipe Maia
José Carlos Aleluia
Flaviano Melo
Julio Lopes
Jozi Araújo
Mauro Mariani
Osmar Bertoldi
Paulo Azi
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Rôney Nemer
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a
vaga)
1 vaga
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Caetano
Afonso Florence
Givaldo Vieiravaga do PSB
Ana Perugini
João Daniel
Angelim
José Nunes
João Carlos Bacelarvaga do
PRB

Margarida Salomão
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Toninho Wandscheervaga do PDT
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manentevaga do PR
Arnaldo Jardimvaga do PODE
João Paulo Papa
Bebeto
Leopoldo Meyer
Bruno Araújo
Marcos Abrãovaga do PRB
Felipe Carreras
Miguel Haddad
Luiz Lauro Filhovaga do PR
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Rodrigo de Castrovaga do PTB
Silvio Torres
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PDT
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

PSL
Marcelo Álvaro Antôniovaga do
PTB

PSOL
Edmilson Rodriguesvaga do
PDT

Secretário(a): Nádia Lúcia das Neves Raposo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 188
Telefones: 3216-6556/ 6551
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Marcon (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

PSDB/PSB/PPS/PV
Janete Capiberibe
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a
3 vagas
vaga)
(Dep. do PT ocupa a
vaga)
1 vaga
PDT
(Dep. do PT ocupa a
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
vaga)
PSOL
Luiza Erundinavaga do PSB
Secretário(a): Marina Basso Lacerda
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Iracema Portella
Franklin
João Marcelo Souza
Norma Ayub
Pr. Marco Feliciano
Ronaldo Fonseca (Licenciado)vaga
do PDT

Ronaldo Nogueira
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Sóstenes Cavalcante
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a
(Dep. do PT ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PT ocupa a
3 vagas
vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Adelmo Carneiro Leão
Delegado Éder Mauro
João Daniel
Erika Kokayvaga do PDT
Lincoln Portela
Luiz Couto
Margarida Salomão
Luizianne Linsvaga do PSB
Nilto Tattovaga do PTB
Marconvaga do PSDB
Patrus Ananiasvaga do MDB
Maria do Rosáriovaga do
Zé Geraldovaga do PP
SD

Padre Joãovaga do PP
Paulão
Wadih Damous
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1 vaga

Presidente: Danilo Cabral (PSB)
1º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende
(DEM)
2º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Aliel Machado (PSB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Átila Lins
Celso Jacob
Bacelar
Darcísio Perondi
Bonifácio de Andrada
Diego Garcia
Dâmina Pereiravaga do PPS
Dulce Miranda
Junior Marreca
Ezequiel Fonseca
Márcio Marinho
Jorge Boeira (Licenciado)
Marcos Rogério
Junji Abe
Moses Rodrigues
Kaio Maniçoba
Pastor Eurico
Lelo Coimbra
Paulo Azi
Mandetta
Prof. Gedeão Amorim
Onyx Lorenzonivaga do AVANTE
Professora Dorinha Seabra
Osmar Serraglio
Rezende
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Paes Landimvaga do PROS
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Pedro Fernandesvaga do PSD
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Saraiva Felipe
(Dep. do PCdoB ocupa a
Sóstenes Cavalcante
vaga)
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(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
2 vagas

Takayama
Toninho Pinheiro
Wilson Filhovaga do PR
Zenaide Maia
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal
Celso Pansera
Ana Perugini
Danrlei de Deus Hinterholz
Angelim
Helder Salomão
Josi Nunes
Jorginho Mello
Leo de Brito
Lincoln Portela
Pedro Uczai
Margarida Salomão
Professora Marcivaniavaga do
Maria do Rosário
MDB

Raquel Muniz
Ságuas Moraes
Reginaldo Lopes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Rejane Dias
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Waldenor Pereiravaga do AVANTE (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Zeca Dirceu
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Aliel Machadovaga do PRB
César Messias
Átila Lira
Eduardo Barbosa
Caio Narcio
Evandro Gussi
Danilo Cabral
Floriano Pesaro
Izalci Lucas
Giuseppe Vecci
Lobbe Neto
Keiko Ota
Nilson Pinto
Odorico Monteiro
Pedro Cunha Limavaga do PR
Rafael Motta
Rogério Marinhovaga do PR
Veneziano Vital do Rêgovaga
do PCdoB

Waldir Maranhãovaga do PP
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PDT
Damião Feliciano
Sergio Vidigal
AVANTE
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSL
Eduardo Bolsonarovaga do MDB
Professor Victório Gallivaga do
PSC

PSOL
Edmilson Rodriguesvaga do PSD
Glauber Bragavaga do PSB
Secretário(a): Eugenia S. Pestana
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Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6621/6622/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DO ESPORTE
Presidente: Alexandre Valle (PR)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
2º Vice-Presidente: Fábio Mitidieri (PSD)
3º Vice-Presidente: Hélio Leite (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Afonso Hamm
Beto Salamevaga do PSB
Deley
Cabuçu Borges
Ezequiel Teixeira
César Halum
Fabio Reis
Cristiane Brasil
Hélio Leite
Jozi Araújo
Leonardo Picciani
Marcus Vicentevaga do PSB
Marco Antônio Cabral
Mário Negromonte Jr.
Roberto Alves
Pedro Chaves
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Professora Dorinha Seabra
Rezende
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Renato Andrade
(Dep. do REDE ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Valle
Adelson Barreto
Andres Sanchez
Capitão Fábio Abreuvaga do
PSDB

Danrlei de Deus Hinterholz
Fábio Mitidierivaga do SD
Marcelo Matosvaga do PSB
Vicente Candido
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Edio Lopes
Evandro Roman
Goulartvaga do PSDB
José Airton Cirilo
José Rochavaga do SD
Leo de Brito
Marcos Montes

PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordyvaga do PR
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Felipe Carrerasvaga do PP
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Rogério Marinho
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Silvio Torres
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Valadares Filho
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PDT
André Figueiredo
Flávia Morais
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Roberto Góes
(Licenciado)vaga do PT
REDE
João Derlyvaga do MDB
Secretário(a): Lindberg Aziz Cury Júnior
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 2
Telefones: 3216-6351

Vicente Candido
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
(Dep. do PPL ocupa a
vaga)
5 vagas

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Renato Molling (PP)
1º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PP)
3º Vice-Presidente: João Gualberto (PSDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alfredo Kaefer
Andre Moura
Benito Gama
Carlos Andrade
Carlos Melles
Carlos Henrique Gaguim
Cícero Almeida
Celso Maldaner
João Paulo Kleinübing
Covatti Filho
Julio Lopes
Darcísio Perondi
Kaio Maniçoba
Esperidião Amin
Leonardo Quintão
Fausto Pinato
Lucio Vieira Lima
Genecias Noronhavaga do PDT
Mendonça Filho
Hildo Rocha
Newton Cardoso Jr
Jerônimo Goergen
Pauderney Avelino
Jony Marcos
Pedro Paulovaga do PR
Laercio Oliveira
Renato Molling
Lindomar Garçon
Ricardo Teobaldo
Lucas Vergilio
Simone Morgado
Márcio Biolchi
Walter Alves
Marco Antônio Cabral
5 vagas
Mário Negromonte Jr.vaga do PSD
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas
Afonso Florence
Edmar Arruda
Assis Carvalho
Enio Verri
Capitão Augustovaga do DEM
José Guimarães
Christiane de Souza Yaredvaga do
DEM

Júlio Cesar
Soraya Santos

Gorete Pereira
Helder Salomão

Elizeu Dionizio
João Gualberto
Luiz Carlos Hauly
Marcus Pestana
Pedro Vilela
Yeda Crusius
3 vagas

2 vagas

1 vaga
Miro Teixeira
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Indio da Costa
Jorginho Mello
José Mentor

Maurício Quintella Lessa
Paulo Teixeira
Pepe Vargas
Vinicius Gurgel
Wellington Roberto
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molon
Antonio Carlos Mendes Thame
Bruna Furlan
Eduardo Cury
Giuseppe Vecci
Izalci Lucas
Keiko Ota
Rodrigo Martins
1 vaga
PDT
Félix Mendonça Júnior
Weverton Rochavaga do PSOL
(Dep. do SD ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
REDE
1 vaga
PPL

Uldurico Juniorvaga do PSD
Secretário(a): Gabriela Matsunaga Menezes da Fonseca
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6652/6655/6657
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Roberto de Lucena (PODE)
1º Vice-Presidente: Aluisio Mendes (PODE)
2º Vice-Presidente: Ezequiel Teixeira (PODE)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
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Aluisio Mendes
Aníbal Gomes
Cacá Leão
Claudio Cajado
Ezequiel Teixeiravaga do PSD
João Arruda
Luiz Fernando Faria
Roberto de Lucena
Valtenir Pereira
Wilson Filhovaga do PV
2 vagas

Alfredo Kaefer
Carlos Bezerra
Deley
Fausto Pinatovaga do PSDB
Hildo Rocha
Hugo Mottavaga do PDT
Lindomar Garçon
Nelson Marquezellivaga do PV
Nilton Capixabavaga do PSD
Victor Mendes
Wladimir Costa
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelmo Carneiro Leão
Delegado Éder Mauro
Afonso Florence
João Carlos Bacelar
Vitor Valim
Jorge Solla
Wellington Roberto
Leo de Brito
(Dep. do PODE ocupa a
Luiz Cláudiovaga do PRB
vaga)
2 vagas
Padre João
Paulo Feijó
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Veneziano Vital do Rêgo
Izalci Lucas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Odorico Monteiro
2 vagas
Rodrigo Martinsvaga do DEM
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PDT
Julião Amin
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Abel Mesquita Jr.vaga do PR
André Abdon
Alan Rick
Átila Linsvaga do PSD
Arthur Oliveira Maia
Beto Salame
Jéssica Sales
Elcione Barbalho
Júlia Marinho
Maria Helenavaga do PT
Marcelo Castro
Paes Landim
Marinha Raupp
Prof. Gedeão Amorim
Silas Câmara
Simone Morgado
Zeca Cavalcanti
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do REDE ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Angelim
Alfredo Nascimentovaga do DEM
João Carlos Bacelar
Edio Lopes
Leo de Brito
João Daniel
Remídio Monaivaga do PSB
Zé Geraldo
Zeca do Pt
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
vaga)
1 vaga
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Nilson Pinto
Arnaldo Jordyvaga do PRB
Veneziano Vital do Rêgo
Arthur Virgílio Bisneto
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Janete Capiberibe
1 vaga
Valadares Filho
1 vaga
PDT
1 vaga
Hissa Abrahão
REDE
João Derlyvaga do SD

Secretário(a): Gustavo Warzocha Fernandes Cruvinel
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161/163
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

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

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA

Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT)
2º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PROS)
3º Vice-Presidente: Eros Biondini (PROS)

Presidente: Marinha Raupp (MDB)
1º Vice-Presidente: Marcelo Castro (MDB)
2º Vice-Presidente: Jéssica Sales (MDB)
3º Vice-Presidente:
Titulares

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Suplentes

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
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Carlos Henrique Gaguimvaga

Celso Jacob
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3º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)

do PSDB

Márcio Biolchi
Marcos Rogério
Nelson Marquezelli
7 vagas
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Chico Lopesvaga do PP
Angelim
Eros Biondini
Erika Kokay
Felipe Borniervaga do PTB
Raquel Muniz
Leonardo Monteiro
2 vagas
Lincoln Portela
Patrus Ananias
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
(Dep. do PSOL ocupa a
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
2 vagas
1 vaga
PDT
André Figueiredovaga do PRB
Subtenente Gonzagavaga do
PSDB
vaga do PR

Flávia Morais
Julião Aminvaga do SD
Pompeo de Mattos
Ronaldo Lessavaga do PSDB

1 vaga

PSOL
Glauber Bragavaga do PSB
Luiza Erundinavaga do PSB
Secretário(a): Paula Lou'Ane Matos Braga
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 121
Telefones: 3216-6690 / 6693
FAX: 3216-6699

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adilton Sachetti
Franklin
Augusto Carvalho
Jony Marcos
Carlos Gomesvaga do PSB
Paes Landimvaga do PSDB
Josué Bengtson
Tereza Cristina
Márcio Biolchi
Toninho Pinheiro
Ricardo Izar
Zé Silva
Roberto Balestra
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Valdir Colatto
2 vagas
(Dep. do PR ocupa a
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas
Capitão Augusto
Giovani Cherinivaga do DEM
Enio Verri
Leonardo Monteiro
Reinhold Stephanes
Nilto Tatto
Sebastião Oliveira
Stefano Aguiar
Valmir Assunção
(Dep. do PPS ocupa a
vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordyvaga do PR
Alessandro Molon
Heitor Schuch
Antonio Carlos Mendes
Thamevaga do PTB
Miguel Haddad
Átila Lira
Ricardo Tripoli
Daniel Coelho
Sarney Filhovaga do PDT
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a
vaga)
PDT
(Dep. do PV ocupa a
Assis do Couto
vaga)
Secretário(a): Wallace de Souza Oliveira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Presidente: Augusto Carvalho (SD)
1º Vice-Presidente: Carlos Gomes (PRB)
2º Vice-Presidente: Nilto Tatto (PT)

Presidente: Marcelo Squassoni (PRB)
1º Vice-Presidente: Luiz Lauro Filho (PSB)
2º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP)
3º Vice-Presidente: Joaquim Passarinho (PSD)
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Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Abel Mesquita Jr.
Beto Salame
Beto Rosado
Cleber Verde
Bilac Pintovaga do PSB
Ezequiel Fonseca
Cabuçu Borges
Francisco Chapadinha
Cajar Nardes
George Hiltonvaga do PSB
Carlos Andrade
José Carlos Aleluia
Fabio Garcia
Julio Lopes
Fernando Coelho Filho
Leonardo Quintão
Hermes Parcianello
Luis Carlos Heinze
Jhonatan de Jesus
Marcondes Gadelha
Jorge Boeira (Licenciado)vaga do Missionário José Olimpio
PT

José Otávio Germano
Lindomar Garçon
Macedo
Marcelo Squassoni
Marco Antônio Cabral
Renato Andrade
Ronaldo Benedet
Simão Sessim

Paes Landim
Rogério Peninha
Mendonça
Sergio Souza
Silas Câmara
Walney Rocha
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
3 vagas

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Danrlei de Deus Hinterholzvaga
Altineu Côrtesvaga do PSB
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Vicentinho Júnior
Wellington Roberto
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Carlos Mendes
Arnaldo Jordy
Thamevaga do PTB
Arnaldo Jardim
Danilo Cabral
Arthur Virgílio Bisneto
Domingos Sávio
Bruno Araújo
Nilson Leitão
José Reinaldo
Vitor Lippi
Luiz Lauro Filho
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Rafael Motta
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
Samuel Moreira
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
1 vaga
1 vaga
PDT
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Antonio Balhmannvaga do
PSOL

Félix Mendonça Júniorvaga

1 vaga

do PT

Leônidas Cristino
Sergio Vidigal
PSOL
1 vaga

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)
REDE

1 vaga

Miro Teixeira
AVANTE

Luis Tibévaga do MDB

do PDT

Delegado Éder Mauro
Gabriel Guimarães
Jaime Martins
João Carlos Bacelar
Joaquim Passarinho
José Rocha
Sebastião Oliveira
Zé Geraldo
(Dep. do PP ocupa a vaga)
5 vagas

Carlos Zarattini
Delegado Edson
Moreiravaga do PHS
Edio Lopes
Eros Biondinivaga do PSDB
Evandro Roman
Fernando Torres
Hugo Lealvaga do MDB
Indio da Costavaga do PP
Jandira Feghali
Leo de Brito
Marcos Montes
Milton Monti
Padre João
Pedro Uczai
Vander Loubet

Secretário(a): Fábio Gomes Ferreira
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 60
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL
Presidente: Nilson Pinto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

Junho de 2018
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MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Átila Lins
Alexandre Leite
Benito Gama
Arthur Oliveira Maia
Cabuçu Borges
Cristiane Brasil
Claudio Cajadovaga do PSB
Ezequiel Fonseca
Dimas Fabiano
Guilherme Mussi
George Hilton
Jorge Côrte Realvaga do PR
Giovani Feltes
Marcelo Castro
Heráclito Fortes
Marcus Vicente
Jarbas Vasconcelos
Marinha Raupp
Márcio Marinho
Nelson Marquezelli
Mendonça Filho
Pr. Marco Feliciano
Pastor Eurico
Rosangela Gomes
Pedro Fernandes
Wilson Filhovaga do PCdoB
Vinicius Carvalho
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
vaga)
1 vaga
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Arlindo Chinaglia
Benedita da Silva
Carlos Zarattini
Delegado Edson Moreira
Cesar Souza
Luiz Nishimori
Henrique Fontana
Nelson Pellegrino
Jô Moraes
Stefano Aguiar
Luiz Sérgio
Zé Carlos
Soraya Santos
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
1 vaga
vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Imbassahy
Alex Manente
Bruna Furlan
Bruno Araújovaga do PDT
Eduardo Barbosavaga do PDT
Célio Silveira
Jefferson Camposvaga do PSD
Eduardo Curyvaga do PT
Luiz Lauro Filho
Elizeu Dionizio
Miguel Haddadvaga do MDB
Jutahy Junior
Nilson Pintovaga do PR
Luiz Carlos Hauly
Paulo Abi-ackel
Tadeu Alencar
Pedro Vilelavaga do PR
Vanderlei Macrisvaga do MDB
Rubens Bueno
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do PSDB ocupa a
Subtenente Gonzagavaga do PSOL
vaga)

Jean Wyllys
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(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSL
Jair Bolsonarovaga do SD
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PHS

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

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO
Presidente: Laerte Bessa (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
3º Vice-Presidente: Capitão Fábio Abreu (PR)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alberto Fraga
André Abdon
Alexandre Leite
Arnaldo Faria de Sá
Aluisio Mendes
Efraim Filho
Eduardo da Fonte
Junji Abe
Guilherme Mussi
Laura Carneiro
João Campos
Moses Rodrigues
Laudivio Carvalhovaga do PT
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Onyx Lorenzoni
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
Osmar Terra
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Pastor Eurico
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Ronaldo Benedet
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Ronaldo Martins
4 vagas
Vinicius Carvalhovaga do PCdoB
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Alexandre Valle
Capitão Fábio Abreuvaga do
Arolde de Oliveira
PSDB

Delegado Éder Mauro

Felipe Borniervaga do PTB
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Delegado Edson Moreira
Hugo Lealvaga do PODE
Indio da Costa
José Carlos Araújovaga do PP
Laerte Bessa
Marcelo Delaroli
Lincoln Portelavaga do PSDB
Marcelo Matos
Luiz Sérgio
Marcos Reateguivaga do PSB
Magda Mofattovaga do PTB
Paulo Freire
Reginaldo Lopes
Vitor Valimvaga do MDB
Rubens Otoni
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PODE ocupa a
4 vagas
vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Eliziane Gama
Alessandro Molon
Gonzaga Patriota
Célio Silveira
Keiko Ota
Elizeu Dionizio
Rocha
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PDT
Subtenente Gonzaga
Félix Mendonça Júnior
Pompeo de Mattosvaga do PSOL
PSOL
Glauber Braga
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSL
Eduardo Bolsonarovaga do PSC Delegado Francischinivaga do PR
Jair Bolsonarovaga do SD
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PP
Givaldo Carimbãovaga do PHS
Secretário(a): José Bemfica de Deus
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 166
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Juscelino Filho (DEM)
1º Vice-Presidente: Odorico Monteiro (PSB)
2º Vice-Presidente: Ságuas Moraes (PT)
3º Vice-Presidente: Miguel Lombardi (PR)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alan Rickvaga do PSD
Afonso Hamm
Antônio Jácome
Arnaldo Faria de Sávaga do PSDB
Darcísio Perondi
Cristiane Brasil
Dr. Jorge Silva
Diego Garcia

Dr. Sinval Malheiros
Dulce Miranda
Flavinho
Heráclito Fortesvaga do AVANTE
Hiran Gonçalves
João Marcelo Souza
Juscelino Filho
Laura Carneiro
Mandetta
Norma Ayubvaga do PR
Osmar Terra
Ricardo Barros
Rodrigo Garcia
Rosangela Gomes
Saraiva Felipe
Sérgio Reis
Toninho Pinheiro
Zeca Cavalcanti
Zenaide Maia
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
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Eli Corrêa Filhovaga do PR
Fabio Reis
Felipe Maia
Francisco Floriano
Hugo Motta
Iracema Portella
João Campos
Jorge Tadeu Mudalen
Júlia Marinho
Laercio Oliveira
Lucas Vergilio
Paulo Azivaga do AVANTE
Renato Andradevaga do PT
Roberto Britto
Ronaldo Nogueira
Rôney Nemer
Sérgio Moraes
Wilson Filhovaga do PV
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
4 vagas

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Adelson Barreto
Adelmo Carneiro Leão
Alexandre Serfiotisvaga do
Ana Perugini
MDB

Antonio Brito
Arlindo Chinaglia
Assis Carvalho
Christiane de Souza Yared
Benedita da Silva
Erika Kokay
Felipe Bornier
Fábio Mitidieri
Jandira Feghali
Giovani Cherini
Jorge Solla
Gorete Pereiravaga do PPS
Miguel Lombardi
Henrique Fontana
Padre João
Jô Moraes
Pepe Vargas
Misael Varella
Ságuas Moraes
Raquel Muniz
(Dep. do DEM ocupa a
Vaidon Oliveira
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
(Dep. do PP ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do DEM ocupa a
1 vaga
vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
Heitor Schuch
Célio Silveira
José Reinaldo
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Conceição Sampaiovaga do PP
Eduardo Barbosa
Floriano Pesaro
Geovania de Sá
Geraldo Resendevaga do PSD
Leandre
Luciano Ducci
Mara Gabrillivaga do PR
Odorico Monteiro
Paulo Foletto
Shéridan

Marcus Pestana
Raimundo Gomes de Matos
Veneziano Vital do Rêgo
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
2 vagas

PDT
Chico D'angelovaga do PRB
Flávia Morais
Pompeo de Mattos

Mário Heringer
Sergio Vidigal
PSOL
Jean Wyllys

Ivan Valente
AVANTE
(Dep. do DEM ocupa a
Givaldo Carimbãovaga do PHS
vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSL
Carlos Manatovaga do MDB
Secretário(a): Rubens Gomes Carneiro Filho
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Ronaldo Nogueira (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PTB)
2º Vice-Presidente: Lucas Vergilio (SD)
3º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adail Carneiro
Alex Canzianivaga do PSL
vaga do PR
Deley
Augusto Coutinho
Jovair Arantesvaga do PSL
Benjamin Maranhão
Lucas Vergilio
Dr. Sinval Malheiros
Marcus Vicente
Erivelton Santana
Paulo Pereira da Silvavaga do
Jorge Côrte Real
PSD

Ronaldo Nogueira

José Otávio Germano

Rôney Nemer
Walney Rocha
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
4 vagas
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Laercio Oliveiravaga do PSDB
Lelo Coimbra
Osvaldo Mafravaga do PSD

Roberto Balestra
Wilson Filhovaga do PSDB
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bohn Gass
Alexandre Vallevaga do PSC
Erika Kokay
Alice Portugal
Gorete Pereira
Capitão Augustovaga do PRB
Indio da Costa
Chico Lopes
Luiz Carlos Ramos vaga do PSB
Fábio Mitidieri
Orlando Silva
Leonardo Monteiro
Vicentinho
Magda Mofatto
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Nelson Pellegrino
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Valmir Prascidelli
(Dep. do SD ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Átila Lira
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Odorico Monteiro
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Rogério Marinho
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PDT
André Figueiredo
Julião Amin
Flávia Moraisvaga do PSDB
Wolney Queirozvaga do PSDB
PSL
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
AVANTE
Silvio Costavaga do DEM
Cabo Sabinovaga do DEM
Secretário(a): Fredo Ebling Júnior
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO
Presidente: Rafael Motta (PSB)
1º Vice-Presidente: Felipe Carreras (PSB)
2º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
3º Vice-Presidente: Bebeto (PSB)
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Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Afonso Hamm
Carlos Henrique Gaguim
Beto Salame
Evair Vieira de Melo
Jarbas Vasconcelos
Fabio Reis
Lucas Vergilio
Herculano Passosvaga do PSB
Mauro Mariani
Jony Marcos
Paulo Azi
Marcus Vicente
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Nelson Meurer
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Pedro Chaves
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Walter Alves
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Jorginho Mello
José Airton Cirilo
José Nunes
Magda Mofatto
Luiz Cláudiovaga do PDT
Marx Beltrãovaga do PSDB
Marcio Alvino
Vaidon Oliveiravaga do PRB
3 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Carlos Sampaio
Betinho Gomes
Otavio Leite
Felipe Carrerasvaga do PR
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
Rafael Motta
1 vaga
Raimundo Gomes de Matosvaga
do PTB

Valadares Filhovaga do MDB
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do AVANTE ocupa a vaga)
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3º Vice-Presidente: Ezequiel Fonseca (PP)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Benjamin Maranhão
Afonso Hamm
Carlos Gomes
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Antonio Bulhões
Ezequiel Fonseca
Arnaldo Faria de Sá
Laudivio Carvalho
Deley
Marcondes Gadelha
Flaviano Melo
Mauro Lopes
Hermes Parcianello
Mauro Mariani
João Paulo Kleinübing
Nelson Marquezelli
Julio Lopesvaga do PCdoB
Osvaldo Mafra
Lázaro Botelho
Renzo Braz
Lelo Coimbra
Roberto Britto
Leonardo Quintão
Roberto Sales
Lucas Vergilio
Ronaldo Carletto
Lucio Mosquini
Sérgio Moraes
Marinha Raupp
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Osmar Bertoldi
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Ricardo Barros
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Simão Sessim
3 vagas
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alfredo Nascimentovaga do
Aelton Freitasvaga do DEM
DEM

(Dep. do PR ocupa a
vaga)

AVANTE
Adalberto Cavalcantivaga do PDT
Secretário(a): Calebe Nunes Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A , sala 151
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Domingos Sávio (PSDB)
1º Vice-Presidente: Maurício Quintella Lessa (PR)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)

Altineu Côrtesvaga do PSB
Alexandre Vallevaga do PPS
vaga do PHS
Capitão Fábio Abreu
Arolde de Oliveira
Christiane de Souza Yared
Jaime Martins
Diego Andrade
João Carlos Bacelar
Hugo Lealvaga do PSB
Marcelo Delaroli
José Airton Cirilo
Miguel Lombardi
Marcelo Matos
Raquel Muniz
Marcio Alvinovaga do PSDB
Rogério Rosso
Maurício Quintella Lessa
Sebastião Oliveira
Milton Monti
Wadih Damous
Paulo Feijóvaga do PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Remídio Monaivaga do PSDB
4 vagas
Sérgio Brito
Vicentinho Júnior
Vinicius Gurgelvaga do DEM
6 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Imbassahy
Aliel Machado
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Domingos Sávio
Gonzaga Patriota
Vanderlei Macris
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)

Bruno Araújo
Felipe Carrerasvaga do PSOL
João Paulo Papa
Leopoldo Meyer
Samuel Moreira
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
2 vagas

PDT
Leônidas Cristino
Ronaldo Lessa
1 vaga
1 vaga

Hissa Abrahão
Sergio Vidigal
PSOL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
REDE
João Derly
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PSC

AVANTE
Adalberto Cavalcantivaga do PSB
Cabo Sabinovaga do PHS
Secretário(a): Rita Fukuhara
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860
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Norma Ayub
Simone Morgado
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Ana Perugini
Eros Biondini
Lincoln Portelavaga do PRB
Ságuas Moraes
Raquel Muniz
3 vagas
Rubens Otoni
Weliton Pradovaga do PMB
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Aliel Machadovaga do REDE
3 vagas
Eliziane Gama
Keiko Ota
Odorico Monteirovaga do PROS
Yeda Crusius
PMB
(Dep. do PROS ocupa a
1 vaga
vaga)
PDT
Flávia Morais
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
REDE
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PATRI ocupa a vaga)
AVANTE
Givaldo Carimbãovaga do PDT

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR
PROPOSTAS LEGISLATIVAS E A PROMOVER A CULTURA
DA PAZ
Presidente: Keiko Ota (PSB)
1º Vice-Presidente: Diego Garcia (PODE)
2º Vice-Presidente: Lincoln Portela (PR)
3º Vice-Presidente: Raquel Muniz (PSD)
Relator: Aliel Machado (PSB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Diego Garciavaga do PR
Alex Canziani
Evair Vieira de Melo
Pastor Euricovaga do REDE
Josué Bengtson
6 vagas
Laura Carneiro

Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR O
PROCESSO DE INOVAÇÃO E INCORPORAÇÃO
TECNOLÓGICA NO COMPLEXO PRODUTIVO DA SAÚDE,
NO BRASIL E NO MUNDO
Presidente: Juscelino Filho (DEM)
1º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (MDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Sales (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Hiran Gonçalves (PP)
Titulares

Suplentes
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MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Antônio Jácome
Carlos Henrique Gaguim
Daniel Vilela
Elmar Nascimento
Darcísio Perondi
Jhonatan de Jesus
Dr. Jorge Silva
João Marcelo Souza
Francisco Florianovaga do PR
Zeca Cavalcanti
Hiran Gonçalves
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
João Paulo Kleinübingvaga do PSD
5 vagas
Juscelino Filho
Roberto Sales
Saraiva Felipe
Walney Rocha
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Antonio Brito
Altineu Côrtes
Raquel Munizvaga do PSC
Jorge Solla
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Marcos Reateguivaga do PSC
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
6 vagas
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
Geraldo Resende
Célio Silveira
5 vagas
Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Luciano Ducci
Odorico Monteirovaga do PROS
Paulo Foletto
PDT
Flávia Morais
Damião Feliciano
PSOL
1 vaga
1 vaga
PSL
Marcelo Álvaro Antôniovaga do
PR

Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: 61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DO MARCO REGULATÓRIO DA
ECONOMIA COLABORATIVA

Junho de 2018

Presidente: Herculano Passos (MDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Thiago Peixoto (PSD)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Bacelar
Alexandre Baldy (Licenciado)
Carlos Melles
Marco Antônio Cabral
Covatti Filho
Mauro Mariani
Eli Corrêa Filho
Nilton Capixaba
Evair Vieira de Melovaga do PV
Pedro Chaves
Fausto Pinato
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Herculano Passos
9 vagas
Hildo Rocha
João Arruda
Julio Lopes
Laercio Oliveira
Moses Rodrigues
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Daniel Almeida
Arolde de Oliveiravaga do PSC
Felipe Bornier
Celso Pansera
Goulartvaga do PATRI
9 vagas
Helder Salomão
João Carlos Bacelar
José Rocha
Margarida Salomão
Orlando Silvavaga do AVANTE
Paulo Teixeira
Pepe Vargas
Thiago Peixoto
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Daniel Coelho
Alessandro Molon
Rafael Motta
Jose Stédile
Raimundo Gomes de Matos
4 vagas
Vitor Lippi
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Hissa Abrahão
André Figueiredovaga do PSOL
Dagoberto Nogueira
PSOL
Edmilson Rodrigues
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
AVANTE
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(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

1 vaga

Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE, ESTUDO E
FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À
REFORMA POLÍTICA
Presidente: Lucio Vieira Lima (MDB)
1º Vice-Presidente: Sandro Alex (PSD)
2º Vice-Presidente: Marcus Pestana (PSDB)
3º Vice-Presidente: Lázaro Botelho (PP)
Relator: Vicente Candido (PT)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Aureo
Andre Moura
Carlos Andrade
Antônio Jácome
Cleber Verde
Benito Gama
Cristiane Brasil
Benjamin Maranhão
Efraim Filho
Cacá Leão
Gilberto Nascimento
Covatti Filho
Jerônimo Goergen
Diego Garciavaga do PV
Lázaro Botelho
Elmar Nascimento
Lucio Vieira Lima
Fausto Pinato
Mauro Mariani
Herculano Passosvaga do
PSD

Renata Abreu (Licenciado)
Ronaldo Fonseca (Licenciado)vaga

Hildo Rocha
Hugo Motta

Orlando Silva
Rubens Otoni
Sandro Alex
Vicente Candido
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
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Padre João
Rubens Pereira Júnior
Toninho Wandscheer
Valmir Prascidelli
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)

(Dep. do MDB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molonvaga do REDE
Aliel Machadovaga do REDE
Arnaldo Jordy
Danilo Cabral
Betinho Gomes
Danilo Forte
Evandro Gussi
Eliziane Gama
Luciano Ducci
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
Marcus Pestana
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
Miguel Haddad
2 vagas
Tadeu Alencar
PDT
Afonso Motta
Leônidas Cristino
PSOL
Luiza Erundina
Ivan Valente
REDE
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR MEDIDAS
PARA A MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO

do PROS

Sergio Souza
Sóstenes Cavalcante
Victor Mendesvaga do PSD
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Laura Carneiro
Marcelo Castro
Márcio Marinho
Pastor Eurico
Pauderney Avelino
Roberto de Lucenavaga do
PSDB

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Celso Panseravaga do MDB
Arlindo Chinaglia
Edio Lopes
Jaime Martins
Henrique Fontana
José Rocha
Lúcio Vale
Milton Monti
Maria do Rosário
Nilto Tatto

Presidente: Hildo Rocha (MDB)
1º Vice-Presidente: Alberto Fraga (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adail Carneiro
Alexandre Baldy (Licenciado)
Alberto Fraga
Dr. Jorge Silva
Andre Moura
Roberto Alves
Arnaldo Faria de Sá
Sabino Castelo Branco
(Licenciado)
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Carlos Henrique Gaguim
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Hildo Rocha
10 vagas
Laudivio Carvalho
Pastor Eurico
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
André Amaralvaga do MDB
Rubens Pereira Júnior
Capitão Augusto
9 vagas
Delegado Éder Mauro
Delegado Edson Moreira
Eros Biondini
José Airton Cirilo
Josi Nunesvaga do MDB
Lincoln Portelavaga do PRB
Marcelo Delarolivaga do DEM
Margarida Salomão
Paulo Teixeira
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Eliziane Gama
7 vagas
Gonzaga Patriota
Keiko Ota
4 vagas
PDT
Subtenente Gonzaga
Pompeo de Mattos
PSOL
Glauber Braga
Jean Wyllys
PSL
1 vaga
Major Olimpiovaga do SD
1 vaga
Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL CURADORA DESTINADA A
ELABORAR E VIABILIZAR A EXECUÇÃO DAS
COMEMORAÇÕES EM TORNO DO TEMA “A CÂMARA
DOS DEPUTADOS E OS 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA
DO BRASIL”

Junho de 2018

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Evandro Gussi (PV)
Titulares

Suplentes
DEM

Bonifácio de Andrada
Tereza Cristina
PR
Soraya Santos
PSD
Thiago Peixoto
PV
Evandro Gussi
Leandre
Secretário(a): Chefe da Assessoria ANTONIO
Local: Anexo II, Ala A, Sala 111-A, Diretoria-Geral
Telefones: (61) 3216-2010

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E PROPOR
MELHORIAS NA SISTEMÁTICA DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO
DAS CONTAS PÚBLICAS E DE CONFERÊNCIA DAS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
Presidente: Júlio Cesar (PSD)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Izalci Lucas (PSDB)
3º Vice-Presidente: Conceição Sampaio (PSDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Augusto Coutinho
Daniel Vilela
Benito Gama
Gilberto Nascimento
Celso Maldaner
Hildo Rocha
Covatti Filho
Julio Lopes
Efraim Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Fabio Garciavaga do PSB
6 vagas
Fernando Coelho Filhovaga do
PSB

Rodrigo Pacheco
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
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(Dep. do PR ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Jaime Martins
Domingos Neto
José Nunes
Edmar Arrudavaga do PSC
6 vagas
Júlio Cesar
Luiz Carlos Ramos vaga do PSDC
Marcelo Matosvaga do PDT
5 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Conceição Sampaiovaga do PP Veneziano Vital do Rêgovaga do
MDB

Izalci Lucas
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT
Hissa Abrahãovaga do PPS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSOL
1 vaga
PSL
Delegado Waldirvaga do PSDB

6 vagas

1 vaga

1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E DEBATER
OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICA, BEM COMO PROPOR
MEDIDAS TENDENTES A MINIMIZAR OS IMPACTOS DA
ESCASSEZ DE ÁGUA NO BRASIL
Presidente: Celso Pansera (PT)
1º Vice-Presidente: Newton Cardoso Jr (MDB)
2º Vice-Presidente: Sarney Filho (PV)
3º Vice-Presidente: Zé Silva (SD)
Relator: Givaldo Vieira (PCdoB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
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Adail Carneiro
Bilac Pintovaga do PR
Beto Rosado
Evair Vieira de Melovaga do PV
Felipe Maia
Fausto Pinato
Newton Cardoso Jr
Laudivio Carvalho
Walney Rocha
Mário Negromonte Jr.
Zé Silva
Nelson Marquezelli
(Dep. do PT ocupa a vaga)
7 vagas
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Serfiotis
Altineu Côrtes
Celso Panseravaga do MDB
Ana Perugini
Givaldo Vieira
Bohn Gass
Luciana Santos
Giovani Cherinivaga do PDT
Nilto Tatto
Goulart
Raquel Munizvaga do PSC
Jaime Martins
Vitor Valimvaga do MDB
Margarida Salomão
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Orlando Silva
3 vagas
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Caio Narcio
Danilo Cabral
João Paulo Papa
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Leopoldo Meyer
4 vagas
Luiz Lauro Filho
Odorico Monteirovaga do PT
Raimundo Gomes de Matos
Sarney Filho
PDT
Flávia Morais
(Dep. do PR ocupa a vaga)
AVANTE
Silvio Costa
1 vaga
PSL
Marcelo Álvaro Antôniovaga do
PRP

Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO À
FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR (FUNDOS DE PENSÃO)
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Presidente: Carlos Melles (DEM)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Hissa Abrahão (PDT)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Carlos Bezerra
Gilberto Nascimento
Carlos Melles
João Arruda
Fausto Pinato
Mandetta
José Otávio Germano
Zé Silva
Junior Marreca
7 vagas
Leonardo Quintão
Renzo Braz
Wilson Filho
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
José Rocha
Altineu Côrtes
Marcelo Matosvaga do PDT
7 vagas
Marcos Reateguivaga do PSC
Margarida Salomão
Maria do Rosário
Paulo Feijó
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
6 vagas
Eliziane Gamavaga do PTC
Júlio Delgado
Luiz Carlos Hauly
Miguel Haddad
Silvio Torres
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT
Chico D'angelovaga do PT
1 vaga
Hissa Abrahãovaga do PV
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTC
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga
Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

Junho de 2018

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE, ESTUDO E
FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À LEI
8.666, DE 1993 (INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS)
Presidente: Carlos Marun (MDB)
1º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2º Vice-Presidente: Fábio Mitidieri (PSD)
3º Vice-Presidente: Celso Maldaner (MDB)
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Aguinaldo Ribeiro
Andre Moura
Bacelar
Átila Linsvaga do PSD
Carlos Marun (Licenciado)
Ezequiel Teixeira
Celso Maldaner
Jorge Côrte Real
José Carlos Aleluia
Leonardo Quintão
Julio Lopes
Lucio Mosquini
Laercio Oliveira
Renata Abreu (Licenciado)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Ricardo Barros
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
4 vagas
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Edio Lopesvaga do PRB
Ana Perugini
Edmar Arrudavaga do PSC
Capitão Augusto
Fábio Mitidieri
Gabriel Guimarães
Helder Salomão
João Carlos Bacelar
José Guimarães
Júlio Cesar
Margarida Salomão
Rubens Pereira Júnior
Milton Monti
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Orlando Silva
1 vaga
Remídio Monai
Rogério Rosso
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Luiz Lauro Filho
Célio Silveira
Marcos Abrão
Eduardo Cury
4 vagas
Júlio Delgado
2 vagas
PDT
Mário Heringer
André Figueiredo
PTC
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Antonio Carlos Barbosa
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
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Telefones: (61) 3216-6265
FAX: (61) 3216-6225

Sexta-feira 29 431

AVANTE
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSL
Professor Victório Gallivaga

COMISSÃO ESPECIAL DO MARCO REGULATÓRIO DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

1 vaga

do PSC

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

Presidente: Baleia Rossi (MDB)
1º Vice-Presidente: Goulart (PSD)
2º Vice-Presidente: João Paulo Papa (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Nelson Marquezelli (PTB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Baleia Rossi
Andre Moura
Celso Maldaner
Covatti Filhovaga do PR
Fausto Pinato
Heuler Cruvinelvaga do PSD
vaga do AVANTE
Marcelo Aro
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Julio Lopes
Osmar Terra
Junior Marreca
Renzo Braz
Mário Negromonte Jr.
Ronaldo Carletto
Mauro Lopes
Valtenir Pereiravaga do PSB
Valdir Colatto
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Zé Silva
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
2 vagas
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitasvaga do DEM
Carlos Zarattini
Diego Andrade
Christiane de Souza Yaredvaga
do PSDC

Goulart
Evandro Roman
Hugo Leal
Marcelo Matosvaga do PDT
Orlando Silva
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Remídio Monai
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Rubens Otoni
4 vagas
Toninho Wandscheer
Wellington Roberto
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
Silvio Torres
João Paulo Papa
5 vagas
Samuel Moreira
Vanderlei Macris
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
1 vaga
PDT
Afonso Motta
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO À PARTILHA
DE RECURSOS PÚBLICOS E RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES
DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO
DISTRITO FEDERAL (PACTO FEDERATIVO)
Presidente:
1º Vice-Presidente: Sergio Souza (MDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Caetano (PT)
Relator: Andre Moura (PSC)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alexandre Baldy
Alceu Moreira
(Licenciado)vaga do PSDB
Andre Moura
Alfredo Kaefervaga do PSDB
Antônio Jácome
Átila Linsvaga do PSD
Arthur Oliveira Maia
Beto Rosado
Deley
Fabio Reis
Esperidião Amin
Heráclito Fortesvaga do PSB
Fabio Garciavaga do PSB
Herculano Passos
Hélio Leite
Hiran Gonçalves
Hildo Rocha
Laercio Oliveira
Jarbas Vasconcelos
Mário Negromonte Jr.
Ronaldo Carletto
Newton Cardoso Jr
Sergio Souza
Walter Alves
1 vaga
Zenaide Maiavaga do PR
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Caetano
Margarida Salomão
Décio Lima
Maurício Quintella
Lessavaga do PP
Domingos Neto
Paulo Freire
Jorginho Mello
Pedro Uczai
José Nunesvaga do PSL
(Dep. do PP ocupa a vaga)
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Júlio Cesar

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
Zeca Dirceu
(Dep. do PHS ocupa a
vaga)
2 vagas
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente
Arnaldo Jordy
Danilo Forte
José Reinaldo
João Gualberto
Marco Tebaldi
Luiz Carlos Hauly
Rafael Mottavaga do PROS
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Samuel Moreira
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
PDT
Ronaldo Lessa
Sergio Vidigal
PSL
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DA REALIZAÇÃO
DA XIV SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes
PT

Angelim
PP
Alexandre Baldy (Licenciado)
PSDB
Lobbe Neto
PSB
Jhc
Rafael Motta
PRB
Hugo Motta
PDT
Flávia Morais
PODE
Roberto de Lucena

Junho de 2018

PTB
Wilson Filho
PROS
André Amaral
Felipe Bornier
Secretário(a):

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 01-A, DE
2015, DO SR. VANDERLEI MACRIS E OUTROS, QUE
"ALTERA O ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
DISPOR SOBRE O VALOR MÍNIMO A SER APLICADO
ANUALMENTE PELA UNIÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE, DE FORMA ESCALONADA EM
CINCO EXERCÍCIOS: 15%, 16%, 17%, 18% E 18,7%"
Presidente:
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (MDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Marcus Pestana (PSDB)
Relator: Carmen Zanotto (PPS)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Hiran Gonçalves
Arnaldo Faria de Sá
Lelo Coimbra
Darcísio Perondi
Mandetta
Dr. Jorge Silvavaga do PR
Osmar Terra
Dr. Sinval Malheirosvaga do PV
Renzo Braz
Jhonatan de Jesus
Toninho Pinheiro
José Otávio Germano
Wilson Filho
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Zenaide Maiavaga do PR
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
5 vagas
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Serfiotis
Marcos Reateguivaga do PSC
Jorge Solla
Misael Varellavaga do DEM
Marcos Montes
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
7 vagas
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
João Paulo Papa
Geraldo Resendevaga do MDB
Raimundo Gomes de Matos
Luciano Ducci
Vitor Lippi
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Marcus Pestana

(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
2 vagas

Odorico Monteirovaga do PT
Paulo Foletto
Vanderlei Macris
1 vaga
PDT
Mário Heringer

Flávia Morais
PTC

1 vaga

1 vaga
PSL

Carlos Manatovaga do SD
Professor Victório Gallivaga do
PSC

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 2-A, DE
2015, DO SR. HÉLIO LEITE E OUTROS, QUE "ALTERA O
ART. 166 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA TORNAR
OBRIGATÓRIA A EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA"
Presidente: Giovani Cherini (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Caio Narcio (PSDB)
3º Vice-Presidente: César Halum (PRB)
Relator: Carlos Henrique Gaguim (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Carlos Marun (Licenciado)
Átila Linsvaga do PSD
Elmar Nascimento
Carlos Henrique Gaguim
Iracema Portella
César Halum
Jhonatan de Jesus
Hélio Leite
Pedro Fernandes
Heráclito Fortesvaga do PSB
Valtenir Pereiravaga do PROS
Hildo Rocha
6 vagas
Nilton Capixaba
Renzo Braz
Saraiva Felipe
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Júlio Cesar
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Giovani Cherinivaga do PDT
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
Hugo Leal
6 vagas
Luiz Cláudio
(Dep. do PP ocupa a vaga)
4 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Caio Narcio
6 vagas
Giuseppe Vecci
Izalci Lucas
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Hissa Abrahãovaga do PPS
1 vaga
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PSOL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15-A, DE
2015, DA SRA. RAQUEL MUNIZ E OUTROS, QUE "INSERE
PARÁGRAFO ÚNICO NO ART. 193; INCISO IX, NO ART.
206 E ART. 212-A, TODOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
DE FORMA A TORNAR O FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB INSTRUMENTO PERMANENTE DE
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA,
INCLUIR O PLANEJAMENTO NA ORDEM SOCIAL E
INSERIR NOVO PRINCÍPIO NO ROL DAQUELES COM BASE
NOS QUAIS A EDUCAÇÃO SERÁ MINISTRADA, E REVOGA
O ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS"
Presidente: Thiago Peixoto (PSD)
1º Vice-Presidente: Izalci Lucas (PSDB)
2º Vice-Presidente: Ságuas Moraes (PT)
3º Vice-Presidente: Roberto Sales (DEM)
Relator: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
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Evair Vieira de Melovaga do
PV

Moses Rodrigues
Norma Ayub
Professora Dorinha Seabra
Osmar Serraglio
Rezende
Roberto Sales
Pedro Fernandes
Wilson Filho
8 vagas
Zé Silva
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugalvaga do AVANTE
Celso Pansera
Daniel Almeida
Chico Lopes
Josi Nunesvaga do MDB
Goulart
Luiz Cláudio
5 vagas
Pedro Uczai
Raquel Munizvaga do MDB
Reginaldo Lopes
Ságuas Moraes
Thiago Peixoto
(Dep. do AVANTE ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Átila Lira
Danilo Cabral
Izalci Lucas
Pedro Cunha Lima
Nilson Leitão
Raimundo Gomes de
Matos
Rogério Marinho
(Dep. do PP ocupa a
vaga)
2 vagas
2 vagas
PDT
Weverton Rocha
Sergio Vidigal
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
1 vaga
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Junho de 2018

Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcelo Castro (MDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Gonzaga Patriota (PSB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adail Carneiro
Efraim Filho
Antônio Jácome
Kaio Maniçobavaga do PSD
Cacá Leão
Mário Negromonte Jr.
Carlos Melles
Ricardo Teobaldo
Franklinvaga do AVANTE
Roberto Britto
Genecias Noronha
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Marcelo Castro
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Paes Landimvaga do PV
5 vagas
Walter Alves
Wilson Filho
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Vallevaga do PRP
Joaquim Passarinho
Chico Lopes
Vitor Valimvaga do MDB
Gorete Pereira
(Dep. do SD ocupa a vaga)
José Airton Cirilo
6 vagas
Júlio Cesar
Raquel Munizvaga do PSC
Zé Carlos
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Virgílio Bisneto
Veneziano Vital do Rêgovaga do
MDB

Secretário(a): Roberta de Aguiar Costa Mascarenhas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19-A, DE
2011, DO SR. WILSON FILHO E OUTROS, QUE "ALTERA O
ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS PARA ESTABELECER A CRIAÇÃO DA ZONA
FRANCA DO SEMIÁRIDO NORDESTINO"

Gonzaga Patriota
João Gualberto
Odorico Monteirovaga do PT
Raimundo Gomes de Matos
Rodrigo Martins
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PDT
Ronaldo Lessa
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
(Dep. do PP ocupa a vaga)

6 vagas

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22-A, DE
2011, DO SR. VALTENIR PEREIRA E OUTROS, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO ART. 198 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE A
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA UNIÃO, CORESPONSÁVEL PELO SUS, NA POLÍTICA
REMUNERATÓRIA E NA VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES DE AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS"
Presidente: Mandetta (DEM)
1º Vice-Presidente: Josi Nunes (PROS)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Relator: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Benjamin Maranhão
Francisco Chapadinha
Hélio Leite
João Campos
Hildo Rocha
Laura Carneiro
Júlia Marinho
Mandetta
Junior Marreca
Valtenir Pereiravaga do PSDB
Maria Helenavaga do PSB
Walney Rocha
Osmar Serraglio
Zé Silva
Pedro Chaves
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Victor Mendesvaga do PSD
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
4 vagas
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Antonio Brito
Assis Carvalho
Daniel Almeida
Jorge Solla
Givaldo Vieira
Rubens Pereira Júnior
Josi Nunesvaga do MDB
Waldenor Pereira
Raquel Muniz
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Vicentinho
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
Vicentinho Júnior
2 vagas
Vitor Valimvaga do MDB
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(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Conceição Sampaiovaga do PP
Carmen Zanottovaga do PR
Geraldo Resende
Danilo Cabral
Gonzaga Patriota
João Paulo Papa
Luciano Ducci
Mara Gabrilli
Odorico Monteirovaga do PT
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
Paulo Foletto
2 vagas
Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
PDT
Leônidas Cristino
Flávia Morais
PTC
(Dep. do PPL ocupa a vaga)
1 vaga
PPL
Uldurico Juniorvaga do PTC
Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: 61) 3216-6201
FAX: 61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39-A DE
2007, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS E OUTROS,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 6º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUI A ÁGUA COMO
DIREITO SOCIAL), E APENSADA
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Átila Linsvaga do PSD
Dâmina Pereira
Daniel Vilela
Laura Carneiro
Evair Vieira de Melo
Newton Cardoso Jr
Hiran Gonçalves
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
Marinha Raupp
7 vagas
Roberto Balestra
Zé Silva
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
4 vagas
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Domingos Neto
Eros Biondinivaga do PTB
vaga do PDT
Giovani Cherini
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Givaldo Vieira
7 vagas
Leo de Brito
Nilto Tatto
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Daniel Coelho
Marcos Abrão
Janete Capiberibe
Odorico Monteirovaga do PT
João Paulo Papa
5 vagas
Rafael Mottavaga do PROS
Raimundo Gomes de Matos
Rodrigo Martins
Sarney Filho
PDT
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do
1 vaga
PSC

1 vaga
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
Secretário(a): Roberta de Aguiar Costa Mascarenhas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39-A, DE
2011, DO SR. ARNALDO JORDY E OUTROS, QUE
"REVOGA O INCISO VII DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO E
O § 3º DO ART. 49 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, PARA EXTINGUIR O
INSTITUTO DO TERRENO DE MARINHA E SEUS
ACRESCIDOS E PARA DISPOR SOBRE A PROPRIEDADE
DESSES IMÓVEIS", E APENSADAS
Presidente: Esperidião Amin (PP)
1º Vice-Presidente: Joaquim Passarinho (PSD)
2º Vice-Presidente: Marco Tebaldi (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jose Stédile (PSB)
Relator: Alceu Moreira (MDB)

Junho de 2018

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alceu Moreira
Augusto Coutinho
Elcione Barbalho
Josué Bengtson
Esperidião Amin
Luis Carlos Heinze
Franklinvaga do AVANTE
Roberto Sales
Hélio Leite
Ronaldo Benedet
Heráclito Fortesvaga do PSB
Valdir Colatto
Julio Lopes
5 vagas
Laercio Oliveira
Lelo Coimbra
Paes Landim
Rogério Peninha Mendonça
Tia Eron
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Carlos Zarattini
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Cesar Souza
6 vagas
Gorete Pereira
Joaquim Passarinho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy
Bebeto
Jose Stédile
Heitor Schuch
Marco Tebaldi
João Paulo Papavaga do PR
vaga do PT
Odorico Monteiro
Jutahy Junior
Otavio Leite
Rubens Bueno
Rogério Marinho
2 vagas
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PDT
Weverton Rocha
Pompeo de Mattos
AVANTE
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PSL
Eduardo Bolsonarovaga do PSC
PSOL
Edmilson Rodriguesvaga do PT
Secretário(a): Silvia Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 44-A, DE

Junho de 2018
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2015, DO SR. CABO SABINO E OUTROS, QUE
"ACRESCENTA UM § 3º AO CAPUT DO ART. 42, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEFININDO A CARGA
HORÁRIA DE TRABALHO DIÁRIA E SEMANAL DOS
POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES"
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PSL
Eduardo Bolsonarovaga do PSC
Delegado Waldirvaga do PP
vaga do SD
Major Olimpio
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR

Presidente: Capitão Augusto (PR)
1º Vice-Presidente: Alberto Fraga (DEM)
2º Vice-Presidente: Rocha (PSDB)
3º Vice-Presidente: Eduardo Bolsonaro (PSL)
Relator: Subtenente Gonzaga (PDT)

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

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alberto Fraga
Laudivio Carvalho
Guilherme Mussi
Moses Rodrigues
Heuler Cruvinelvaga do PSD
Ronaldo Benedet
Hildo Rocha
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Macedo
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
Pastor Euricovaga do PSB
6 vagas
Rôney Nemer
Silas Câmara
Wilson Filho
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augustovaga do PV
Eros Biondinivaga do PTB
Delegado Éder Mauro
Raquel Muniz
Laerte Bessa
7 vagas
Rubens Pereira Júnior
Vitor Valimvaga do MDB
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
6 vagas
Elizeu Dionizio
Izalci Lucas
Rocha
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PATRI ocupa a vaga)
PDT
Subtenente Gonzaga
1 vaga
PTC
1 vaga
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 70-A, DE 2011, DO SENADO FEDERAL,
QUE "ALTERA O PROCEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS PELO CONGRESSO NACIONAL"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Walter Alves (MDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adail Carneiro
Carlos Marun (Licenciado)
Alberto Fraga
Esperidião Amin
Antonio Bulhões
Ricardo Barros
Átila Linsvaga do PSD
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Augusto Coutinho
7 vagas
Bonifácio de Andradavaga do PSDB
Cabo Daciolovaga do PSOL
Marcos Rogériovaga do PDT
Mário Negromonte Jr.
Nelson Marquezelli
Osmar Serraglio
Simão Sessim
Walter Alves
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Domingos Neto
Celso Panseravaga do MDB
Jorginho Mello
Luiz Couto
Milton Monti
Luiz Sérgio
Paulão
Rogério Rosso
Rubens Otoni
5 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
2 vagas
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PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
6 vagas
Betinho Gomes
César Messias
Marcus Pestana
Rubens Bueno
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Dagoberto Nogueira
PSOL
(Dep. do PATRI ocupa a vaga)
1 vaga
PSL
Eduardo Bolsonarovaga do PSC
Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 77-A, DE
2003, DO SR. MARCELO CASTRO E OUTROS, QUE
"SUPRIME O § 5º DO ART. 14 E DÁ NOVA REDAÇÃO AO §
1º DO ART. 27, AO CAPUT DO ART. 28, AO INCISO I DO
ART. 29, AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44, AOS §§ 1º
E 2º DO ART. 46 E AO CAPUT DO ART. 82, PARA PÔR FIM
À REELEIÇÃO MAJORITÁRIA, DETERMINAR A
SIMULTANEIDADE DAS ELEIÇÕES E A DURAÇÃO DE
CINCO ANOS DOS MANDATOS PARA OS CARGOS
ELETIVOS, NOS NÍVEIS FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL, NOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO"
(FIXA EM CINCO ANOS O MANDATO DOS DEPUTADOS,
VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,
GOVERNADORES, PRESIDENTE DA REPÚBLICA, E EM DEZ
ANOS PARA SENADORES, OBJETIVA A COINCIDÊNCIA
DAS ELEIÇÕES)
Presidente: Lucio Vieira Lima (MDB)
1º Vice-Presidente: Sandro Alex (PSD)
2º Vice-Presidente: Renata Abreu (PODE)
3º Vice-Presidente: Lázaro Botelho (PP)
Relator: Vicente Candido (PT)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alfredo Kaefervaga do PSL
Alan Rick
Benjamin Maranhão
Antônio Jácome
Cristiane Brasil
Benito Gama

Junho de 2018

Efraim Filho
Fausto Pinato
Hildo Rocha
Lázaro Botelho
Lucio Vieira Lima
Renata Abreu (Licenciado)
Sergio Souza
Sóstenes Cavalcante
Vinicius Carvalho
Walney Rocha
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Cacá Leão
Carlos Andrade
Diego Garciavaga do PSL
Gilberto Nascimento
Hiran Gonçalves
Juscelino Filho
Laura Carneiro
Lelo Coimbra
Márcio Marinho
Mauro Mariani
Paulo Pereira da Silva
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
1 vaga
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Celso Panseravaga do MDB
André Amaralvaga do MDB
Edio Lopes
Arlindo Chinaglia
Henrique Fontana
Delegado Edson Moreira
Irajá Abreu
Eros Biondini
Marcio Alvino
Lúcio Vale
Maria do Rosário
Nilto Tatto
Orlando Silva
Padre João
Rubens Otoni
Rubens Pereira Júnior
Sandro Alex
Thiago Peixoto
Toninho Wandscheer
Valmir Prascidelli
Vicente Candido
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente
Danilo Cabral
Antonio Carlos Mendes
Danilo Forte
Thame
Betinho Gomes
Eliziane Gama
Luciano Ducci
4 vagas
Marcus Pestana
Miguel Haddad
Tadeu Alencar
PDT
Afonso Motta
Leônidas Cristino
PSOL
Luiza Erundina
Ivan Valente
PSL
Professor Victório Gallivaga do
(Dep. do PODE ocupa a
PSC
vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 80-A, DE
2015, DO SR. VALTENIR PEREIRA E OUTROS, QUE
"ACRESCENTA O ARTIGO 132-A À CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, E OS PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º AO ARTIGO
69 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, ESTABELECENDO AS PROCURADORIAS
AUTÁRQUICAS E FUNDACIONAIS E REGULANDO A
TRANSIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA,
ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O
SISTEMA ORGÂNICO DAS PROCURADORIAS GERAIS DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS"
Presidente: Dagoberto Nogueira (PDT)
1º Vice-Presidente: Márcio Marinho (PRB)
2º Vice-Presidente: Sergio Souza (MDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odorico Monteiro (PSB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Arthur Lira
Ezequiel Fonseca
Beto Salamevaga do PROS
Fabio Garciavaga do PSB
José Carlos Aleluia
Fausto Pinato
Márcio Marinho
Hélio Leitevaga do PSD
Marcus Vicente
João Camposvaga do PSDB
Nilton Capixaba
Lucio Vieira Lima
Osmar Serraglio
Paes Landim
Sergio Souza
Valtenir Pereiravaga do PROS
Walter Alves
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
6 vagas
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Altineu Côrtes
Brunnyvaga do PSDC
Capitão Augusto
Evandro Roman
Delegado Éder Mauro
Gorete Pereira
Expedito Nettovaga do SD
Jorge Solla
Joaquim Passarinho
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Luiz Carlos Ramos vaga do PSDC (Dep. do MDB ocupa a vaga)
Rubens Otoni
3 vagas
Sandro Alexvaga do PPS
Toninho Wandscheer
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Fábio Sousa
Arnaldo Jordy
Luciano Ducci
Tadeu Alencar
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Odorico Monteirovaga do PT
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PRB ocupa a vaga)
3 vagas
2 vagas
PDT
Dagoberto Nogueira
1 vaga
PSOL
Chico Alencar
Edmilson Rodrigues
PSL
Eduardo Bolsonarovaga do PSC
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 99-A, DE
2011, DO SR. JOÃO CAMPOS E OUTROS, QUE
"ACRESCENTA AO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, O INC. X, QUE DISPÕE SOBRE A CAPACIDADE
POSTULATÓRIA DAS ASSOCIAÇÕES RELIGIOSAS PARA
PROPOR AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU
ATOS NORMATIVOS, PERANTE A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL"
Presidente: Ronaldo Fonseca (PODE)
1º Vice-Presidente: Lucio Mosquini (MDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Bonifácio de Andrada (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Bonifácio de Andradavaga do PSDB
Ezequiel Teixeira
Carlos Gomes
Josué Bengtson
João Camposvaga do PSDB
Ronaldo Nogueiravaga do PR
Lucio Mosquini
Tia Eron
Márcio Marinho
(Dep. do PSL ocupa a
vaga)
Marcos Rogériovaga do PDT
7 vagas
Missionário José Olimpio
Nilton Capixaba
Pastor Euricovaga do PSB
Pr. Marco Feliciano
Ronaldo Fonseca
(Licenciado)vaga do PROS
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
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(Dep. do PROS ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Lincoln Portela
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)
Paulo Freire
7 vagas
Vitor Valimvaga do MDB
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
4 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Conceição Sampaiovaga do PP
6 vagas
Jefferson Camposvaga do PSD
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PATRI ocupa a vaga)
3 vagas
PDT
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
1 vaga
PSL
1 vaga
Professor Victório
Gallivaga do PSC
1 vaga
Secretário(a): Silvia Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 131-A, DE 2011, DO SR. NILSON
LEITÃO E OUTROS, QUE "ALTERA O § 4º DO ART. 184 E
ACRESCENTA INCISO IX E §§ 3º E 4º AO ART. 187 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ASSEGURA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGRÍCOLA E
PECUÁRIA ESPECÍFICA POR AGENTES COMUNITÁRIOS
DA TERRA COMO PARTE INTEGRANTE DA POLÍTICA
AGRÍCOLA E DA REFORMA AGRÁRIA)
Presidente: César Halum (PRB)
1º Vice-Presidente: Zé Silva (SD)
2º Vice-Presidente: Shéridan (PSDB)
3º Vice-Presidente: Evair Vieira de Melo (PP)
Relator: Luiz Cláudio (PR)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
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Andre Moura
Dilceu Sperafico (Licenciado)
Carlos Bezerra
Jerônimo Goergen
Carlos Henrique Gaguim
Josué Bengtson
César Halum
8 vagas
Evair Vieira de Melovaga do PV
Lucio Mosquini
Mandetta
Nilton Capixaba
Roberto Balestra
Valdir Colatto
Zé Silva
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Daniel Almeida
8 vagas
Evandro Roman
José Nunes
Luiz Cláudio
Luiz Nishimori
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Heitor Schuch
Domingos Sávio
Nilson Leitão
5 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Rodrigo Martins
Shéridan
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT
Assis do Couto
Weverton Rocha
AVANTE
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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
Presidente: Carmen Zanotto (PPS)
1º Vice-Presidente: Tia Eron (PRB)

Junho de 2018
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2º Vice-Presidente: Raquel Muniz (PSD)
3º Vice-Presidente: Zenaide Maia (PHS)
Relator: Soraya Santos (PR)

(Dep. do PROS ocupa a vaga)

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Carlos Henrique Gaguim
Efraim Filho
Diego Garcia
Evair Vieira de Melovaga do

PSC

PSL
Professor Victório Gallivaga do

PPS

Elcione Barbalho
Iracema Portella
João Marcelo Souza
Lucas Vergilio
Maria Helenavaga do PSB
Nelson Marquezelli
Professora Dorinha Seabra
Rezende
Tia Eron
Zenaide Maiavaga do PR
(Dep. do PSL ocupa a vaga)

(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)

Junior Marrecavaga do PROS
Laura Carneiro
Newton Cardoso Jr
Pastor Eurico
Renata Abreu (Licenciado)
Roberto Sales
Zé Silva
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
3 vagas

(Dep. do PR ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Ana Perugini
Brunny
Erika Kokay
Celso Panseravaga do MDB
Gorete Pereira
Joaquim Passarinho
Hugo Lealvaga do PSB
Josi Nunesvaga do MDB
Maria do Rosário
Luciana Santos
Professora Marcivania
Luizianne Lins
Raquel Muniz
Margarida Salomão
Rogério Rosso
Sandro Alex
Soraya Santosvaga do MDB
(Dep. do PATRI ocupa a
vaga)
Weliton Pradovaga do PMB
2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
Conceição Sampaiovaga do PP
Odorico Monteirovaga do PROS
Janete Capiberibe
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
4 vagas
3 vagas
PDT
Flávia Morais
Pompeo de Mattos
PMB

AVANTE
Luis Tibévaga do PMB
Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 159-A,
DE 2007, DO SR. ASSIS DO COUTO E OUTROS, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO § 4º DO ART.177 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (DESTINA RECURSOS DA CIDECOMBUSTÍVEIS PARA O FINANCIAMENTO DE PROJETOS
DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS
NEGATIVOS DECORRENTES DA PRODUÇÃO DE
BIOCOMBUSTÍVEIS), E APENSADAS
Presidente:
1º Vice-Presidente: Covatti Filho (PP)
2º Vice-Presidente: Pedro Vilela (PSDB)
3º Vice-Presidente: Fabio Garcia (DEM)
Relator: Mário Negromonte Jr. (PP)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alexandre Baldy (Licenciado)vaga Heuler Cruvinelvaga do PSD
do PSDB

Covatti Filho
Elmar Nascimento
Fabio Garciavaga do PSB
Fausto Pinato
Jhonatan de Jesus

Marcelo Aro
Marcos Rogériovaga do PDT
Mauro Lopes
Wilson Filho
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
7 vagas

Julio Lopesvaga do PPS
Kaio Maniçoba
Lelo Coimbra
Mário Negromonte Jr.
Sérgio Moraes
Wladimir Costa
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
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Diego Andradevaga do DEM
Irajá Abreu
(Dep. do PP ocupa a
vaga)
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)
5 vagas

Carlos Zarattini
Jaime Martins
Marcelo Matosvaga do PDT
Marcos Montes

Nilto Tatto
Remídio Monai
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Bruna Furlan
Heitor Schuch
Pedro Vilela
5 vagas
Rafael Mottavaga do PROS
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Leônidas Cristinovaga do
PROS

(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
PSOL
Edmilson Rodrigues

1 vaga
PSL

Eduardo Bolsonarovaga do PSC
Marcelo Álvaro Antôniovaga do PR
Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 181-A,
DE 2015, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O INCISO
XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA
DISPOR SOBRE A LICENÇA-MATERNIDADE EM CASO DE
PARTO PREMATURO", E APENSADA
Presidente: Evandro Gussi (PV)
1º Vice-Presidente: Leonardo Quintão (MDB)
2º Vice-Presidente: Geovania de Sá (PSDB)
3º Vice-Presidente: Flavinho (PSC)
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
Titulares

Suplentes

Junho de 2018

MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Antônio Jácome
Alan Rick
Aureo
Bacelar
Diego Garciavaga do AVANTE
Carlos Andradevaga do PROS
Flavinhovaga do PSB
Dr. Jorge Silva
Franklin
Josué Bengtson
Gilberto Nascimento
Luana Costavaga do PSB
Jerônimo Goergen
Marcos Rogério
João Campos
Missionário José Olimpio
Jorge Tadeu Mudalen
Sóstenes Cavalcante
Leonardo Quintão
Takayamavaga do PV
Lucio Mosquini
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Marcos Soares
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
Nilton Capixaba
6 vagas
Pastor Eurico
Pr. Marco Feliciano
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Erika Kokay
Afonso Florence
Eros Biondini
Alice Portugal
Jô Moraes
Arolde de Oliveiravaga do PSC
Joaquim Passarinho
Jandira Feghali
Jorge Solla
Professora Marcivania
Miguel Lombardi
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
Paulo Freire
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
Vitor Valimvaga do MDB
4 vagas
Wadih Damous
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Elizeu Dionizio
Eliziane Gama
Evandro Gussi
Keiko Ota
Geovania de Sá
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Janete Capiberibe
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Jefferson Camposvaga do PSD
3 vagas
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Hissa Abrahão
Flávia Morais
PSOL
Glauber Bragavaga do PT
Jean Wyllys
Luiza Erundina
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AVANTE
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)

Cabo Sabinovaga do PR
Givaldo Carimbãovaga do MDB
1 vaga

Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 187-A,
DE 2012, DO SR. WELLINGTON FAGUNDES E OUTROS,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO ÀS ALÍNEAS "A" E "B" DO
INCISO I DO ART. 96 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
RENOMINA AS SUAS ALÍNEAS SUBSEQUENTES E
ACRESCENTA-LHE UM PARÁGRAFO ÚNICO, DISPONDO
SOBRE A ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS DOS
TRIBUNAIS DE 2º GRAU"
Presidente:
1º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PRB)
2º Vice-Presidente: Paulo Freire (PR)
3º Vice-Presidente: Rubens Pereira Júnior (PCdoB)
Relator: João Campos (PRB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Antonio Bulhões
Daniel Vilela
Átila Linsvaga do PSD
Gilberto Nascimento
Sergio Souza
João Camposvaga do PSDB
Valtenir Pereiravaga do PT
Junior Marreca
9 vagas
Marcos Rogériovaga do AVANTE
Osmar Serraglio
Paes Landim
Pastor Euricovaga do PV
Sergio Zveitervaga do PSD
Vinicius Carvalho
4 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Laerte Bessa
Capitão Augusto
Lincoln Portela
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Paulo Freirevaga do PDT
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
Paulo Teixeira
5 vagas
Rubens Pereira Júnior

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molonvaga do PT
Jose Stédile
Paulo Abi-ackel
Tadeu Alencar
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PATRI ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
(Dep. do PR ocupa a vaga)
AVANTE
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
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Rodrigo Martins
Sarney Filho
4 vagas

Weverton Rocha
1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200-A,
DE 2016, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA § 1ºA 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".
Presidente: Vinicius Carvalho (PRB)
1º Vice-Presidente: Antônio Jácome (PODE)
2º Vice-Presidente: André Abdon (PP)
3º Vice-Presidente: Pastor Eurico (PATRI)
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
André Abdon
Antonio Bulhões
Antônio Jácome
Ezequiel Teixeira
Erivelton Santana
Marcos Soares
Francisco Florianovaga do Ronaldo Fonseca (Licenciado)vaga
PSDB

Franklin
George Hiltonvaga do PROS
Gilberto Nascimento

do PROS

Walney Rocha
9 vagas
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Jorge Tadeu Mudalen
Josué Bengtson
Laercio Oliveira
Leonardo Quintão
Moses Rodrigues
Pastor Euricovaga do PSL
Roberto de Lucenavaga do

Junho de 2018

DA UNIÃO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
FEDERAL"
Presidente: Cristiane Brasil (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Paulo Abi-ackel (PSDB)

PV

Vinicius Carvalho
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Valle
Evandro Roman
Ana Perugini
Fernando Torres
Paulo Freire
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a
6 vagas
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
4 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
(Dep. do PPL ocupa a vaga)
Jefferson Camposvaga do
5 vagas
PSD

Júlio Delgado
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
2 vagas
PDT
Julião Amin

Félix Mendonça Júnior
PSL

(Dep. do PATRI ocupa a
vaga)

1 vaga

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Beto Salamevaga do PROS
Ezequiel Fonseca
Cristiane Brasil
Jovair Arantes
Dâmina Pereira
Nilton Capixaba
Esperidião Amin
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Fabio Garciavaga do PSB
7 vagas
Fausto Pinato
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Rogériovaga do PDT
Osmar Serraglio
Rodrigo Pacheco
Sergio Souza
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Gabriel Guimarães
8 vagas
Luiz Cláudio
Sandro Alexvaga do PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga)
5 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Paulo Abi-ackel
Veneziano Vital do Rêgovaga do
MDB

PPL
Uldurico Juniorvaga do PV
Secretário(a): Antônio Carlos Barbosa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: 3216-6265
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 214-A,
DE 2003, DO SENADO FEDERAL, DESTINADA A
"ACRESCENTAR § 5º AO ART. 73 E § 4º AO ART. 131,
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA INSTITUIR
AS CONSULTORIAS JURÍDICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Tadeu Alencar
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
PSL
Eduardo Bolsonarovaga do PSC
1 vaga
Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B

6 vagas

1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE 2000, DO SR. ALMIR SÁ E
OUTROS, QUE "ACRESCENTA O INCISO XVIII AO ART. 49;
MODIFICA O § 4º E ACRESCENTA O § 8º AMBOS NO ART.
231, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUI DENTRE AS
COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS DO CONGRESSO NACIONAL
A APROVAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS
TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS ÍNDIOS E A
RATIFICAÇÃO DAS DEMARCAÇÕES JÁ HOMOLOGADAS;
ESTABELECENDO QUE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
DE DEMARCAÇÃO SERÃO REGULAMENTADOS POR LEI),
E APENSADAS
Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
2º Vice-Presidente: Bilac Pinto (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiz Nishimori (PR)
Relator: Osmar Serraglio (PP)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alceu Moreiravaga do PTC
Abel Mesquita Jr.vaga do PDT
Bilac Pintovaga do PR
Adilton Sachettivaga do PSB
Celso Maldaner
Darcísio Perondi
César Halum
Diego Garcia
Covatti Filho
Dilceu Sperafico
(Licenciado)
Luis Carlos Heinze
Fausto Pinato
Mandetta
Jerônimo Goergen
Marcelo Aro
Newton Cardoso Jr
Nelson Marquezelli
Sergio Souza
Osmar Serraglio
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Tereza Cristinavaga do PSB
3 vagas
Valdir Colatto
Zé Silva
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Erika Kokay
Irajá Abreu
Evandro Roman
Leo de Britovaga do PV
Luiz Nishimori
Luiz Couto
Marcos Montes
Marcos Reateguivaga do PSC
Padre João
Nilto Tatto
Ságuas Moraes
Vicente Arruda
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
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1 vaga

3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Janete Capiberibe
Alessandro Molonvaga do PT
Nilson Leitão
Marco Tebaldi
Rossoni
Ricardo Tripoli
Sarney Filho
Rocha
Shéridan
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PDT
Pompeo de Mattos
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PTC
(Dep. do MDB ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PSC

PSOL
Edmilson Rodriguesvaga do PTC
Glauber Bragavaga do PSB
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 250-A,
DE 2008, DO SR. PEDRO CHAVES E OUTROS, QUE
"ACRESCE ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (INTEGRA AOS
QUADROS EFETIVOS DE PESSOAL OS EMPREGADOS DE
EMPRESA ESTATAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO OU
PROCESSO DE EXTINÇÃO, QUE SE ENCONTRAM
AGREGADOS AO SERVIÇO PÚBLICO E QUE POSSUAM
MAIS DE VINTE ANOS DE EXERCÍCIO)
Presidente: João Campos (PRB)
1º Vice-Presidente: Valtenir Pereira (MDB)
2º Vice-Presidente: Lucas Vergilio (SD)
3º Vice-Presidente: Daniel Vilela (MDB)
Relator: Wellington Roberto (PR)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Daniel Vilela
Carlos Henrique Gaguim
João Camposvaga do PSDB
Carlos Marun (Licenciado)
Junior Marreca
Ronaldo Nogueira
Lucas Vergilio
Silas Câmaravaga do PSD
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Nilton Capixaba
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Pedro Chaves
7 vagas
Valtenir Pereiravaga do PTC
Walter Alves
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Chico Lopes
Alice Portugal
Fábio Mitidieri
Josi Nunesvaga do MDB
Raquel Munizvaga do PSC
Sérgio Brito
Rogério Rosso
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Rubens Otoni
5 vagas
Wellington Roberto
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Geovania de Sá
6 vagas
Geraldo Resendevaga do PP
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
4 vagas
PDT
Flávia Morais
1 vaga
PTC
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
1 vaga
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 253-A,
DE 2016, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART.
103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA PERMITIR QUE
ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE
ÂMBITO NACIONAL POSSA PROPOR AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE", E APENSADAS
Presidente: Covatti Filho (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Hildo Rocha (MDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Abel Mesquita Jr.

Beto Salamevaga do PROS
Carlos Melles
Covatti Filho
Daniel Vilela
Hildo Rocha
João Campos
Laudivio Carvalho
Paes Landim
Renato Molling
Sergio Souza
1 vaga

Junho de 2018

Herculano Passos
Junior Marreca
Marcos Rogériovaga do PDT
Roberto Balestra
Valtenir Pereiravaga do PROS
Wilson Filho
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
4 vagas

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Caetano
Enio Verri
João Fernando Coutinhovaga do

Helder Salomão
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
6 vagas

PSB

Ságuas Moraes
Vicentinho Júnior
(Dep. do PP ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Rodrigo de Castro
Danilo Fortevaga do MDB
Rubens Bueno
6 vagas
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
3 vagas
PDT
Afonso Motta
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
PSL
1 vaga
Professor Victório Gallivaga
do PSC

1 vaga
Secretário(a): Antônio Carlos Barbosa
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6265
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 287-A,
DE 2016, DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS ARTS.
37, 40, 42, 149, 167, 195, 201 E 203 DA CONSTITUIÇÃO,
PARA DISPOR SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL,
ESTABELECE REGRAS DE TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
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Presidente: Carlos Marun (MDB)
1º Vice-Presidente: Marcus Pestana (PSDB)
2º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3º Vice-Presidente: Thiago Peixoto (PSD)
Relator: Arthur Oliveira Maia (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adail Carneiro
Adilton Sachettivaga do PSB
Alexandre Baldy (Licenciado)
Alceu Moreira
Arnaldo Faria de Sá
Beto Salame
Arthur Oliveira Maiavaga do PPS
Cristiane Brasil
Bilac Pintovaga do PR
Erivelton Santana
Carlos Marun (Licenciado)
João Campos
Darcísio Perondi
Marcelo Castro
José Carlos Aleluia
Marcus Vicente
Julio Lopes
Maria Helenavaga do PSB
Junior Marreca
Nelson Meurer
Lelo Coimbra
Onyx Lorenzoni
Pauderney Avelino
Paulo Azi
Paulo Pereira da Silva
Pedro Chaves
Vinicius Carvalho
Renata Abreu (Licenciado)
(Dep. do AVANTE ocupa a
Roberto de Lucenavaga do PV
vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Ronaldo Benedet
2 vagas
Victor Mendesvaga do PSD
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas
Gorete Pereira
Arlindo Chinaglia
João Carlos Bacelar
Assis Carvalho
José Rocha
Eros Biondini
Luiz Sérgio
Jandira Feghali
Luizianne Lins
José Mentor
Marcelo Matosvaga do PHS
Magda Mofatto
Raquel Muniz
Pepe Vargas
Reginaldo Lopes
Thiago Peixoto
Rubens Otoni
(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molonvaga do REDE
Júlio Delgadovaga do PROS
Bebeto
Marcos Abrão
Evandro Gussi
Rogério Marinho
Giuseppe Vecci
Vitor Lippi
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Heitor Schuch
Marcus Pestana

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
Ricardo Tripoli
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Assis do Couto
André Figueiredo
PSOL
Ivan Valente
Edmilson Rodrigues
REDE
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Miro Teixeira
PSL
Professor Victório Gallivaga do
Major Olimpiovaga do SD
PSC

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 288-A,
DE 2016, DO SR. DELEGADO EDSON MOREIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 130- A,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ALTERANDO O SEU CAPUT
E DANDO NOVA REDAÇÃO AOS SEUS INCISOS IV, V E VI,
E ACRESCE-LHE OS INCISOS VII, VIII E IX, DISPONDO
SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Carlos Henrique Gaguim
Átila Linsvaga do PSD
Hildo Rocha
15 vagas
Lelo Coimbra
Paes Landim
Pr. Marco Feliciano
Professora Dorinha Seabra
Rezende
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
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(Dep. do PR ocupa a vaga)
7 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
André Amaralvaga do MDB
Edio Lopes
Capitão Augusto
Marcos Montes
Décio Lima
(Dep. do PP ocupa a
vaga)
Delegado Edson Moreira
7 vagas
Gabriel Guimarães
Goulart
Lincoln Portelavaga do PRB
Marcos Reategui
Rubens Pereira Júnior
Weliton Prado
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Carlos Sampaio
7 vagas
Fábio Sousa
Júlio Delgado
Keiko Ota
Pedro Cunha Lima
(Dep. do AVANTE ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Dagoberto Nogueira
Damião Feliciano
PSOL
1 vaga
1 vaga
REDE
1 vaga
1 vaga
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PPS
Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 293-A,
DE 2004, DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (DESMEMBRAMENTO DA PEC 255/04)
Presidente: Hildo Rocha (MDB)
1º Vice-Presidente: Rogério Rosso (PSD)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)

Junho de 2018

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alfredo Kaefer
Alceu Moreira
Átila Lins
Benito Gama
Celso Russomanno
Carlos Henrique Gaguim
Diego Garcia
Celso Maldaner
Hildo Rocha
Gilberto Nascimento
Jerônimo Goergen
José Carlos Aleluia
João Paulo Kleinübing
Julio Lopes
Marcondes Gadelha
Laercio Oliveira
Mauro Mariani
Newton Cardoso Jr
Pauderney Avelinovaga do PR
Renzo Braz
Pedro Fernandes
Ronaldo Benedet
Pedro Paulo
4 vagas
Renato Molling
Valdir Colatto
Valtenir Pereira
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Assis Carvalho
Afonso Florence
Celso Pansera
Jorginho Mello
Edmar Arruda
José Mentor
Enio Verri
José Rocha
Felipe Bornier
Júlio Cesar
Milton Monti
Walter Ihoshi
Orlando Silva
4 vagas
Rogério Rosso
Vicente Candido
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Carlos Mendes
Giuseppe Vecci
Thame
Eduardo Cury
João Gualberto
Luiz Carlos Hauly
Marco Tebaldi
Nilson Leitão
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Paulo Foletto
3 vagas
Rubens Bueno
Tadeu Alencar
PDT
Ronaldo Lessa
Félix Mendonça Júnior
PSOL
Edmilson Rodrigues
Ivan Valente
REDE
1 vaga
1 vaga
PSL
Delegado Waldirvaga do PV
Secretário(a): Paulo Novais
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Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6252
FAX: (61) 3216-6225
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PDT
André Figueiredo

1 vaga
PSL

1 vaga
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 299-A,
DE 2013, DO SR. EDUARDO CUNHA E OUTROS, QUE
"ALTERA O ART. 88 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(LIMITA O NÚMERO DE MINISTÉRIOS)
Presidente: Evandro Gussi (PV)
1º Vice-Presidente: Elmar Nascimento (DEM)
2º Vice-Presidente: Miguel Haddad (PSDB)
3º Vice-Presidente: César Halum (PRB)
Relator: Leonardo Picciani (MDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Alceu Moreira
Bacelar
Alexandre Baldy
(Licenciado)vaga do PSDB
César Halum
Benito Gama
Elmar Nascimento
Carlos Henrique Gaguim
Leonardo Picciani
Fabio Reis
Luis Carlos Heinze
Julio Lopes
Osmar Serraglio
Marcelo Aro
Renato Molling
Ronaldo Benedet
(Dep. do PSB ocupa a
Tia Eron
vaga)
2 vagas
Zé Silva
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Irajá Abreu
Marx Beltrãovaga do MDB
Jorginho Mello
8 vagas
Maurício Quintella Lessa
Sandro Alexvaga do PPS
5 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Evandro Gussi
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota
5 vagas
João Gualberto
Miguel Haddad
Paulo Abi-ackel
Veneziano Vital do
Rêgovaga do MDB
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

1 vaga

Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 302-A,
DE 2017, DO SR. MOSES RODRIGUES E OUTROS, QUE
"ALTERA O § 1º DO ART. 31 E O ART. 75 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ESTABELECER OS
TRIBUNAIS DE CONTAS COMO ÓRGÃOS PERMANENTES
E ESSENCIAIS AO CONTROLE EXTERNO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"
Presidente: Lucas Vergilio (SD)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Goulart (PSD)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alexandre Baldy (Licenciado)
Carlos Henrique Gaguim
Alfredo Kaefervaga do PSL
Julio Lopes
Elmar Nascimento
Lázaro Botelho
Hiran Gonçalves
Toninho Pinheiro
Hugo Motta
Zeca Cavalcanti
Junior Marreca
10 vagas
Lucas Vergilio
Mário Negromonte Jr.
Moses Rodrigues
Vinicius Carvalho
Wilson Filho
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
André Amaralvaga do MDB
Milton Monti
Andres Sanchez
9 vagas
Assis Carvalho
Domingos Neto
Felipe Bornier
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Goulart
José Mentor
Vicente Candido
Vitor Valimvaga do MDB
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
Rafael Motta
Raimundo Gomes de Matos
Tadeu Alencar
3 vagas
PDT
Julião Amin
PSOL
1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga)

7 vagas

1 vaga
1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Alber de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6277
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 306-A,
DE 2017, DO SR. HILDO ROCHA E OUTROS, QUE "ALTERA
A REDAÇÃO DO § 3º DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, PARA INSERIR NO ROL DE CARGOS
PRIVATIVOS DE BRASILEIROS NATOS O DE SENADOR DA
REPÚBLICA, DE GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR E
DE MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES"
Presidente: Evair Vieira de Melo (PP)
1º Vice-Presidente: Soraya Santos (PR)
2º Vice-Presidente: Pastor Eurico (PATRI)
3º Vice-Presidente: Lucas Vergilio (SD)
Relator: Sóstenes Cavalcante (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alexandre Baldy
Adail Carneiro
(Licenciado)
André Abdon
Alex Canziani
Carlos Marun (Licenciado)
Antônio Jácomevaga do PDT
Evair Vieira de Melovaga do PV
Beto Salame
Ezequiel Fonseca
Genecias Noronha
Hélio Leite
Gilberto Nascimento

Junho de 2018

João Campos
Hildo Rocha
Junior Marreca
Hiran Gonçalves
Laudivio Carvalho
Kaio Maniçoba
Lelo Coimbra
Renata Abreu (Licenciado)
Lucas Vergilio
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Nilton Capixaba
5 vagas
Pastor Euricovaga do REDE
Sóstenes Cavalcante
(Dep. do PR ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas
Capitão Augusto
Felipe Bornier
Laerte Bessa
José Guimarães
Luizianne Lins
Luiz Couto
Toninho Wandscheer
Orlando Silva
6 vagas
Rubens Pereira Júnior
Soraya Santosvaga do MDB
Thiago Peixoto
Zeca do Pt
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Célio Silveira
Aliel Machadovaga do REDE
Luciano Ducci
Antonio Carlos Mendes
Thame
Pedro Cunha Lima
Danilo Cabral
Tadeu Alencar
Danilo Forte
Yeda Crusius
Veneziano Vital do Rêgovaga do
MDB

(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
Ronaldo Lessa
(Dep. do REDE ocupa a
vaga)
João Derlyvaga do PSOL
(Dep. do PATRI ocupa a
vaga)

4 vagas
PDT
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
PSOL
1 vaga
REDE
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Secretário(a): Sara Teixeira Santos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6202
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333-A,

Junho de 2018
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DE 2017, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS.
5º, 37, 96, 102, 105, 108 E 125 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PARA EXTINGUIR O FORO ESPECIAL POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO CASO DOS CRIMES
COMUNS, E REVOGA O INCISO X DO ART. 29 E O § 1º DO
ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E APENSADAS
Presidente: Diego Garcia (PODE)
1º Vice-Presidente: Joaquim Passarinho (PSD)
2º Vice-Presidente: Flavinho (PSC)
3º Vice-Presidente: Eros Biondini (PROS)
Relator: Efraim Filho (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Antonio Bulhões
Alan Rick
Arthur Lira
Cajar Nardes
Celso Maldaner
Laudivio Carvalho
Covatti Filho
Lelo Coimbra
Diego Garcia
Marcondes Gadelha
Efraim Filho
Nelson Marquezelli
Fausto Pinato
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Flavinho
8 vagas
Hildo Rocha
Leonardo Picciani
Mendonça Filho
Pedro Fernandes
Valtenir Pereira
Walney Rocha
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Zarattini
Assis Carvalho
Delegado Edson Moreira
Capitão Augusto
Eros Biondini
Delegado Éder Mauro
Joaquim Passarinho
Gorete Pereira
Jorginho Mello
Jaime Martins
Marcos Montes
Leo de Brito
Orlando Silva
Rubens Pereira Júnior
Patrus Ananias
Ságuas Moraes
Pepe Vargas
Thiago Peixoto
Wadih Damous
Valmir Prascidelli
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Carlos Mendes
Alessandro Molonvaga do DEM
Thame
Carlos Sampaio
Aliel Machado
Nilson Leitão
Arnaldo Jordy
Ricardo Tripoli
Leandre
Rodrigo Martins
Luciano Ducci
Rubens Bueno
Pedro Cunha Lima
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Tadeu Alencar

2 vagas
PDT

Dagoberto Nogueira

Félix Mendonça Júnior
PSOL

Chico Alencar

Ivan Valente
PSL

Major Olimpio

Marcelo Álvaro Antônio

Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 383-A,
DE 2017, DO SR. DANILO CABRAL E OUTROS, QUE
"ALTERA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA GARANTIR
RECURSOS MÍNIMOS PARA O FINANCIAMENTO DO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)"
Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Odorico Monteiro (PSB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Arnaldo Faria de Sá
15 vagas
Bacelar
Flavinho
Hugo Motta
Laura Carneiro
Mandetta
Prof. Gedeão Amorim
Saraiva Felipe
Simão Sessim
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
5 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal
Margarida Salomão
Antonio Brito
Patrus Ananias
Hugo Leal
8 vagas
Jorge Solla
Josi Nunesvaga do PTB
Lincoln Portela
Maria do Rosário
Pedro Uczai
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Reginaldo Lopes
Weliton Prado
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
Eduardo Barbosa
Floriano Pesaro
Janete Capiberibe
Odorico Monteiro
Raimundo Gomes de Matos
1 vaga
PDT
Sergio Vidigal
PSOL
Luiza Erundina
PSL
1 vaga

Danilo Cabral
6 vagas

Flávia Morais
1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Ana Karina de Macedo Tito Vieira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225 / 6285

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 387-A,
DE 2009, DO SR. ADEMIR CAMILO E OUTROS, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO INCISO III, DO ART. 38 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZA VICE-PREFEITO A
PERCEBER A VANTAGEM DE SEU CARGO, EMPREGO OU
FUNÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DE SEU
CARGO ELETIVO, DESDE QUE HAJA COMPATIBILIDADE
DE HORÁRIO)
Presidente:
1º Vice-Presidente: Júlio Cesar (PSD)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Rodrigo Martins (PSB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Cabuçu Borges
Carlos Henrique Gaguimvaga do PSD
Leonardo Picciani
Carlos Marun (Licenciado)
Walter Alves
Laudivio Carvalho
8 vagas
Osmar Serragliovaga do AVANTE
Osmar Terra
Pedro Chavesvaga do PSDB
Tia Eron

Junho de 2018

Victor Mendesvaga do PV
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
4 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Júlio Cesar
Marx Beltrãovaga do MDB
Vicentinho Júniorvaga do PSB
Vitor Valimvaga do PP
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
6 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
João Gualberto
Rodrigo Martins
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Weverton Rocha
AVANTE
(Dep. do PP ocupa a vaga)

8 vagas

6 vagas

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 426-A,
DE 2009, DO SR. RATINHO JUNIOR E OUTROS, QUE
"MODIFICA O ART. 27 E O ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, IMPEDINDO A RECONDUÇÃO PARA O MESMO
CARGO EM MESA DE CÂMARA DE VEREADORES OU DE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE UMA MESMA
LEGISLATURA", E APENSADAS
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Augusto Coutinho
Átila Linsvaga do PSD
Carlos Marun (Licenciado)
Renata Abreu (Licenciado)
Hildo Rocha
Vinicius Carvalho
João Arruda
Walney Rocha

Junho de 2018
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José Carlos Aleluia
10 vagas
Junior Marreca
Lucio Vieira Lima
Márcio Marinho
Ricardo Izar
Ricardo Teobaldo
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Joaquim Passarinho
(Dep. do PP ocupa a vaga)
José Carlos Araújo
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Rubens Pereira Júnior
7 vagas
6 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Átila Lira
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Geovania de Sá
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Rodrigo Martins
4 vagas
3 vagas
PDT
Weverton Rocha
André Figueiredovaga do PSDB
Félix Mendonça Júnior
Hissa Abrahãovaga do PSB
Pompeo de Mattosvaga do PCdoB
AVANTE
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A,
DE 2014, DO SR. SUBTENENTE GONZAGA E OUTROS,
QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 42 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ASSEGURAR ÀS
ASSOCIAÇÕES DOS MILITARES ESTADUAIS AS MESMAS
GARANTIAS DE REPRESENTAÇÃO E IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA ASSEGURADAS AOS SINDICATOS DE
TRABALHADORES"
Presidente: Alberto Fraga (DEM)
1º Vice-Presidente: Eduardo Bolsonaro (PSL)
2º Vice-Presidente: Rocha (PSDB)
3º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Relator: Capitão Augusto (PR)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
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Alberto Fraga
Marcos Rogériovaga do PPS
vaga do PSD
Átila Lins
Nelson Marquezelli
Cabuçu Borges
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Carlos Henrique Gaguim
9 vagas
Covatti Filho
Darcísio Perondi
George Hiltonvaga do PROS
Junior Marreca
Pastor Euricovaga do PSB
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
4 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
Lincoln Portela
7 vagas
Margarida Salomão
Reginaldo Lopes
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Izalci Lucas
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Rocha
5 vagas
(Dep. do PATRI ocupa a
vaga)
3 vagas
PDT
Subtenente Gonzaga
1 vaga
PSL
Eduardo Bolsonarovaga do PSC
Major Olimpiovaga do SD
1 vaga
1 vaga
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 453-A DE
2001, DO SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS E OUTROS,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 38 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (PROPONDO A VOLTA À
REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ARTIGO 38 DA
CONSTITUIÇÃO, APLICANDO AO SERVIDOR DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA AS NORMAS PARA
EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO)
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Presidente: Celso Pansera (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Zé Silva (SD)

ART. 84 E AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 101 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ALTERNA ENTRE O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E O CONGRESSO NACIONAL
A ESCOLHA DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL), E APENSADAS

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Aluisio Mendes
Bilac Pintovaga do PR
Andre Moura
Ezequiel Teixeira
Beto Salamevaga do PROS
Osmar Serraglio
Cacá Leão
Rodrigo Pacheco
Carlos Gomes
Ronaldo Nogueira
Carlos Marun (Licenciado)
Rôney Nemer
Claudio Cajado
6 vagas
Fabio Garciavaga do PSB
Mauro Lopes
Walney Rocha
Zé Silva
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Celso Pansera
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
Fábio Mitidieri
7 vagas
Sandro Alexvaga do PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga)
5 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Júlio Delgado
6 vagas
Jutahy Junior
Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Pompeo de Mattos
Mário Heringer
PSOL
Chico Alencar
1 vaga

Presidente:
1º Vice-Presidente: Elmar Nascimento (DEM)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Osmar Serraglio (PP)

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 473-A,
DE 2001, DO SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XIV DO

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Arthur Oliveira Maia
Andre Moura
Benito Gama
Bilac Pintovaga do PR
Bonifácio de Andradavaga do PSDB Carlos Henrique Gaguim
Elmar Nascimento
Cristiane Brasil
Heuler Cruvinelvaga do PSD
Daniel Vilela
Junior Marreca
Dulce Miranda
Marcos Rogériovaga do PV
Fausto Pinato
Osmar Serraglio
Paulo Pereira da Silva
Simão Sessim
4 vagas
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Jaime Martins
Capitão Augusto
Laerte Bessa
Daniel Almeida
Marcio Alvino
Delegado Éder Mauro
Marx Beltrãovaga do MDB
Evandro Roman
Paulo Teixeira
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
Pedro Uczai
3 vagas
Rubens Pereira Júnior
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molonvaga do PT
6 vagas
Júlio Delgado
Paulo Abi-ackel
Pedro Cunha Lima
Tadeu Alencar
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PDT
Dagoberto Nogueira
1 vaga
AVANTE
Luis Tibé
1 vaga
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PSL
Eduardo Bolsonarovaga do PSC
Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225
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Nilson Leitão
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Afonso Motta

Roberto Góes (Licenciado)
PTC

1 vaga

1 vaga
PSL

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

Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 518-A,
DE 2010, DO SR. POMPEO DE MATTOS E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO ART. 19 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E
REVOGA O § 2º DO DISPOSITIVO" (CONCEDE
ESTABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS, ADMITIDOS
SOB O REGIME CELETISTA, EM EXERCÍCIO NA DATA DE
VIGÊNCIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO)
Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PP)
1º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Miguel Lombardi (PR)
Relator: Átila Lins (PP)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alexandre Leite
Bilac Pintovaga do PR
Arnaldo Faria de Sá
Cajar Nardesvaga do PSDB
vaga do PSD
Átila Lins
Nelson Marquezelli
Dr. Sinval Malheirosvaga do PMB
Nelson Meurer
Elcione Barbalho
Roberto Sales
Esperidião Amin
Sóstenes Cavalcante
George Hiltonvaga do PROS
Valtenir Pereiravaga do PMB
Gilberto Nascimento
Victor Mendes
João Camposvaga do PSDB
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Laura Carneiro
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Pastor Euricovaga do PSB
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Ricardo Izarvaga do PSD
3 vagas
Rosangela Gomes
Simão Sessim
Wladimir Costa
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(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Altineu Côrtesvaga do MDB
Chico Lopesvaga do PDT
vaga do PHS
Luiz Carlos Ramos
Diego Andrade
Miguel Lombardi
Goulart
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Milton Monti
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Misael Varellavaga do DEM
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Sérgio Brito
4 vagas
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Eliziane Gamavaga do REDE
Átila Lira
Izalci Lucas
Conceição Sampaiovaga do PP
Paulo Foletto
Evandro Gussi
Raimundo Gomes de Matos
Rodrigo Martins
Sarney Filho
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do PATRI ocupa a
vaga)
PMB
(Dep. do PODE ocupa a
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
vaga)
PDT
Pompeo de Mattos
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)
REDE
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PSC

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 37, DE 2011, DO SR. WELINTON
PRADO, QUE "DISPÕE SOBRE O REGIME DE
APROVEITAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS, COM
EXCEÇÃO DOS MINÉRIOS NUCLEARES, PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E OUTROS HIDROCARBONETOS FLUIDOS E
DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS SUBMETIDAS AO REGIME
DE LICENCIAMENTO DE QUE TRATA O INCISO III DO ART.
2º DO DECRETO-LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE
1967", E APENSADOS (MINERAÇÃO)
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Presidente: Gabriel Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD)
2º Vice-Presidente: Evair Vieira de Melo (PP)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Leonardo Quintão (MDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Benito Gama
Alexandre Baldy
(Licenciado)vaga do PSDB
Claudio Cajado
Andre Moura
Cleber Verde
Cacá Leão
Evair Vieira de Melovaga do
Felipe Maia
PV

Fabio Garciavaga do PSB
Francisco Chapadinhavaga do PSD
Guilherme Mussi
Jozi Araújo
João Arruda
Mário Negromonte Jr.
José Priante
Walter Alves
Junior Marreca
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Leonardo Quintão
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Luiz Fernando Faria
3 vagas
Tereza Cristinavaga do PSB
Zé Silva
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Assis Carvalho
Edio Lopesvaga do PRB
Beto Faro
Expedito Nettovaga do SD
Gabriel Guimarães
Hugo Leal
Giovani Cherinivaga do PDT
Jaime Martins
Gorete Pereira
Magda Mofatto
João Carlos Bacelar
Padre João
Joaquim Passarinho
Vander Loubet
Marcos Montes
Wellington Roberto
Marcos Reateguivaga do PSC
Zé Carlos
1 vaga
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Nilson Leitão
Arnaldo Jordy
Paulo Abi-ackel
Jose Stédile
Samuel Moreira
Sarney Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a
2 vagas
vaga)
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
PDT
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Sergio Vidigal
PTC
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(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSOL
Chico Alencarvaga do PTC

Jaime Martins
Marcos Reateguivaga do PSC
Vicente Candido
Wellington Roberto
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Goulart
Hugo Lealvaga do PP
João Carlos Bacelar
João Fernando Coutinhovaga
do PSB

AVANTE
Luis Tibé

vaga do PTC

vaga do MDB

Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 442, DE 1991, DO SR. RENATO
VIANA, E APENSADOS, PARA ESTABELECER MARCO
REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL
Presidente: Elmar Nascimento (DEM)
1º Vice-Presidente: Wellington Roberto (PR)
2º Vice-Presidente: Pedro Vilela (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dagoberto Nogueira (PDT)
Relator: Guilherme Mussi (PP)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
César Halum
Arnaldo Faria de Sá
Cristiane Brasil
Bacelarvaga do PSL
Elmar Nascimento
Benito Gama
Genecias Noronha
Beto Salamevaga do PROS
Guilherme Mussi
Covatti Filhovaga do PT
Julio Lopes
Fausto Pinatovaga do PT
Kaio Maniçoba
Hélio Leitevaga do PSDB
vaga do
Mário Negromonte Jr.
Herculano Passosvaga do PT
PROS

Nelson Marquezelli
Newton Cardoso Jr
Renata Abreu (Licenciado)vaga

José Otávio Germano
Juscelino Filho
Marcelo Squassoni

do PR

Rogério Peninha Mendonça
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Paulo Azi
Paulo Pereira da Silva
Valdir Colatto
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Andres Sanchez
Alexandre Vallevaga do PPS
Diego Andrade
Evandro Roman

(Dep. do PP ocupa a vaga)
José Carlos Araújo
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
Magda Mofatto
(Dep. do AVANTE ocupa a
(Dep. do PP ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Raimundo Gomes de
Matos
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Pedro Vilela
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
Ricardo Tripoli
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
Rodrigo Martins
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PPL ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Dagoberto Nogueira
Félix Mendonça Júnior
Pompeo de Mattosvaga do
PSDB

PSL
(Dep. do AVANTE ocupa a
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
vaga)
AVANTE
Luis Tibévaga do PSL
Silvio Costavaga do PT
PPL
Uldurico Juniorvaga do PPS
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 827, DE 2015, DO SR. DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.456, DE 25 DE
ABRIL DE 1997, QUE INSTITUI A LEI DE PROTEÇÃO DE
CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Evandro Roman (PSD)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
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2º Vice-Presidente: Evair Vieira de Melo (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Nilson Leitão (PSDB)

(Dep. do PP ocupa a
vaga)

do PSDB

Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

vaga do PR

Cajar Nardes
Carlos Bezerra
Covatti Filho

Ezequiel Fonseca

do PV

Heuler Cruvinelvaga do

1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do PSB

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alceu Moreira
Alexandre Baldy (Licenciado)vaga
Carlos Melles
César Halum
Dilceu Sperafico
(Licenciado)
Evair Vieira de Melovaga
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Fabio Garciavaga do PSD

AVANTE

Jerônimo Goergen
Josué Bengtson
Luis Carlos Heinze
Mandetta
Nilton Capixaba
Osmar Serraglio
Onyx Lorenzoni
Tereza Cristinavaga do PSB
Rogério Peninha
Valdir Colatto
Mendonça
Valtenir Pereiravaga do PSB
4 vagas
Zé Silva
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Daniel Almeida
Irajá Abreu
Evandro Roman
João Daniel
Luiz Nishimori
Valmir Assunção
Marcos Montes
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
Nilto Tatto
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Padre João
3 vagas
Wellington Roberto
Zé Geraldo
PSDB/PSB/PPS/PV
Domingos Sávio
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Heitor Schuch
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Nilson Leitão
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Raimundo Gomes de
3 vagas
Matos
(Dep. do PP ocupa a
vaga)
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
PDT
Assis do Couto
Dagoberto Nogueira
AVANTE

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

Benjamin Maranhãovaga do PR
Carlos Henrique Gaguim
Covatti Filho
Efraim Filho
Hiran Gonçalves
Marcos Rogériovaga do PDT
Lucas Vergilio
Ricardo Izarvaga do PSD
Mandetta
Walney Rocha
Nelson Marquezelli
7 vagas
Newton Cardoso Jr
Renzo Braz
Roberto Sales
Sergio Souza
Tereza Cristinavaga do PSB
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Andres Sanchez
Danrlei de Deus
Hinterholz
Assis Carvalho
Gabriel Guimarães
Evandro Roman
Leonardo Monteiro
Expedito Netto
Nilto Tatto
Giovani Cherinivaga do PDT
(Dep. do PP ocupa a
vaga)
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José Airton Cirilo
3 vagas
Luiz Cláudio
Marcos Reateguivaga do PSC
Marx Beltrãovaga do MDB
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Célio Silveira
Antonio Carlos Mendes
Thame
Heitor Schuch
5 vagas
Ricardo Tripoli
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PPL ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
PTC
1 vaga
1 vaga
PPL
Uldurico Juniorvaga do PV
Secretário(a): Alessandro Alves de Miranda
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1292, DE 1995, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO
DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI NORMAS PARA
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E APENSADOS
Presidente: Augusto Coutinho (SD)
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PP)
2º Vice-Presidente: Paulo Azi (DEM)
3º Vice-Presidente: Jhonatan de Jesus (PRB)
Relator: João Arruda (MDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Augusto Coutinho
Arthur Oliveira Maiavaga do

Fabio Reis
Hildo Rocha
Jhonatan de Jesus
João Arruda
Jorge Côrte Real
Laercio Oliveiravaga do PROS
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Jerônimo Goergen
Lindomar Garçon
Lucio Vieira Lima
Rodrigo Pacheco
Valdir Colatto
(Dep. do PPS ocupa a
vaga)
7 vagas

Marcus Vicente
Paulo Azi
Professora Dorinha Seabra
Rezende
Toninho Pinheiro
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Afonso Florence
Carlos Zarattini
Assis Carvalho
Edmar Arruda
Evandro Romanvaga do PHS
Hugo Lealvaga do PSB
João Carlos Bacelar
Patrus Ananias
Joaquim Passarinho
Toninho Wandscheer
José Guimarães
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Milton Monti
5 vagas
Rubens Pereira Júnior
Thiago Peixoto
Valmir Prascidelli
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jardim
Carmen Zanottovaga do DEM
Bebeto
Eduardo Cury
Giuseppe Vecci
Odorico Monteiro
João Paulo Papa
Vanderlei Macris
Tadeu Alencar
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
Vitor Lippi
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
1 vaga
2 vagas
PDT
Félix Mendonça Júnior
Flávia Morais
PSOL
Chico Alencar
Ivan Valente
REDE
1 vaga
1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PSC

PPS

Bacelar
Cacá Leão
Celso Maldaner

vaga do PSD

Átila Lins
Carlos Henrique Gaguim
Cristiane Brasil

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1428, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº
9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 - CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO" (AUMENTA PARA TRINTA O
NÚMERO DE PONTOS NA CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO QUE SUSPENDERÁ O DIREITO DE DIRIGIR
DO MOTORISTA INFRATOR), E APENSADOS
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João Paulo Papa
Luiz Lauro Filho
Silvio Torres
Vanderlei Macris

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
PMB
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Assis do Couto
Afonso Motta
REDE
1 vaga
1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do
Major Olimpiovaga do SD
PSC

Presidente: Toninho Wandscheer (PROS)
1º Vice-Presidente: Valdir Colatto (MDB)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jerônimo Goergen (PP)
Relator: Nelson Marquezelli (PTB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Jerônimo Goergen
Arnaldo Faria de Sá
Junior Marreca
Cajar Nardesvaga do PR
Lucas Vergilio
Celso Maldaner
Marcos Rogério
Covatti Filho
Mauro Lopes
Erivelton Santana
Nelson Marquezelli
Evair Vieira de Melovaga do PV
Renzo Braz
Julio Lopes
Valdir Colatto
Luis Carlos Heinze
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Osmar Serraglio
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Roberto Sales
1 vaga
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitasvaga do PRB
Carlos Zarattini
Arlindo Chinaglia
Edmar Arruda
Christiane de Souza Yared
Evandro Roman
Diego Andrade
Hugo Lealvaga do PSB
Enio Verri
Paulo Pimenta
Goulartvaga do PMB
Remídio Monaivaga do PSDB
Jorginho Mello
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
Orlando Silva
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
Toninho Wandscheer
2 vagas
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente
Jose Stédile
Gonzaga Patriota
Raimundo Gomes de Matos

AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
Secretário(a): Vinícius Vieira Vasconcelos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE
CANDIDO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL"
Presidente: Laercio Oliveira (PP)
1º Vice-Presidente: José Carlos Aleluia (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Paes Landim (PTB)
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PP)
Relator-Parcial: Décio Lima (PT)
Relator-Parcial: Augusto Coutinho (SD)
Relator-Parcial: Alexandre Baldy (PP)
Relator-Parcial: Hildo Rocha (MDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alceu Moreira
Alfredo Kaefervaga do PSDB
Alexandre Baldy (Licenciado)
Arnaldo Faria de Sá
Andre Moura
Átila Linsvaga do PSD
Daniel Vilela
Augusto Coutinho
Eli Corrêa Filhovaga do PSOL
Carlos Henrique Gaguim
Francisco Chapadinhavaga do PSD
Celso Russomanno
Hildo Rocha
Esperidião Amin
José Carlos Aleluia
Genecias Noronha
Julio Lopes
Moses Rodrigues

Junho de 2018
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Laercio Oliveira
4 vagas
Paes Landim
Roberto Balestra
Simão Sessim
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Décio Lima
José Carlos Araújo
Edmar Arruda
Leo de Brito
Gorete Pereira
Vicentinho Júnior
Hugo Lealvaga do PSB
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Jorginho Mello
4 vagas
Milton Monti
Vicente Candido
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molonvaga do PT
Marco Tebaldi
Alex Manente
Vanderlei Macris
João Gualberto
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Raimundo Gomes de Matos
3 vagas
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
André Figueiredo
1 vaga
PSOL
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
1 vaga
Secretário(a): Marcelo Brandão Lapa
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176,
PARÁGRAFO PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E APENSADOS
Presidente: Indio da Costa (PSD)
1º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
2º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Benito Gama
Leonardo Quintão
Bilac Pintovaga do PR
Nelson Marquezelli
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Carlos Marun (Licenciado)
Ronaldo Benedet
Cleber Verde
8 vagas
Evair Vieira de Melovaga do PV
Hiran Gonçalves
Jerônimo Goergen
Marinha Raupp
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
4 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Beto Faro
Luiz Nishimori
Indio da Costa
Patrus Ananias
Luciana Santos
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Luiz Cláudio
5 vagas
Marcos Montes
Margarida Salomão
Nilto Tatto
Wellington Robertovaga do PTC
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Virgílio Bisneto
Antonio Carlos Mendes
Thame
Janete Capiberibe
5 vagas
Nilson Leitão
Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT
Roberto Góes (Licenciado)
Wolney Queiroz
PTC
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PSC

Chico Alencarvaga do PSB

PSOL
Edmilson Rodriguesvaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1917, DE 2015, DO SR. MARCELO
SQUASSONI E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE A
PORTABILIDADE DA CONTA DE LUZ, AS CONCESSÕES DE
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E A COMERCIALIZAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA, ALTERA AS LEIS N. 12.783, DE 11
DE JANEIRO DE 2013, 10.848, DE 15 DE MARÇO DE 2004,
10.847, DE 15 DE MARÇO DE 2004, 9.648, DE 27 DE
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MAIO DE 1998, 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, 9.427,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996, A MEDIDA PROVISÓRIA
N. 2.227, DE 4 DE SETEMBRO DE 2001, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Presidente: João Fernando Coutinho (PROS)
1º Vice-Presidente: Joaquim Passarinho (PSD)
2º Vice-Presidente: Alex Manente (PPS)
3º Vice-Presidente: Vicentinho Júnior (PR)
Relator: Fabio Garcia (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Alfredo Kaefer
Augusto Carvalho
Carlos Henrique Gaguim
Beto Rosado
Esperidião Amin
Covatti Filho
Gilberto Nascimento
Daniel Vilela
José Carlos Aleluia
Darcísio Perondi
Julio Lopes
Fabio Garcia
Lázaro Botelho
Fernando Coelho Filho
Leonardo Quintão
Hildo Rocha
Lucio Mosquini
Hugo Motta
Renata Abreu
(Licenciado)
Marcelo Squassoni
Ronaldo Benedet
Marcus Vicente
Sergio Souza
Nelson Marquezelli
Simão Sessim
2 vagas
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Arlindo Chinaglia
Erika Kokay
Carlos Zarattini
Expedito Netto
João Carlos Bacelar
Lúcio Vale
João Fernando Coutinho
Luiz Nishimori
Joaquim Passarinho
Sandro Alex
Júlio Cesar
Weliton Prado
Nilto Tatto
4 vagas
Pedro Uczai
Toninho Wandscheervaga do PSL
Vicentinho Júnior
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente
Arnaldo Jardim
Antonio Carlos Mendes Thame
Jose Stédile
Odorico Monteiro
5 vagas
Pedro Vilela
Rodrigo de Castro
2 vagas
PDT
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Leônidas Cristino

Félix Mendonça Júnior
PSOL

Glauber Braga

1 vaga

PSL
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Lucas Paranhos Quintella
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1983, DE 2015, DO SR. HILDO
ROCHA, QUE "ALTERA O ART. 28 DA LEI Nº 8.935, DE 18
DE NOVEMBRO DE 1994, QUE 'REGULAMENTA O ART.
236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (LEI DOS
CARTÓRIOS)', PARA ESTABELECER QUE OS NOTÁRIOS E
OFICIAIS DE REGISTRO SERÃO REMUNERADOS POR
SUBSÍDIO, EM ATÉ AO VALOR IDÊNTICO RECEBIDO
PELOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
QUE A SOMA DOS EMOLUMENTOS ARRECADADOS
PELAS SERVENTIAS QUE SUPERAR AS RESPECTIVAS
DESPESAS COM PESSOAL E COM CUSTEIO EM GERAL
SERÁ DESTINADA À SAÚDE PÚBLICA"
Presidente: Benjamin Maranhão (MDB)
1º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Altineu Côrtes (PR)
Relator: Rodrigo de Castro (PSDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Alex Canziani
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Coutinho
Arthur Lira
Aureovaga do PSB
vaga do PSD
Átila Lins
Bacelar
Benjamin Maranhão
Cleber Verdevaga do PTC
Dr. Sinval Malheiros
Eli Corrêa Filho
Efraim Filho
Fausto Pinato
Erivelton Santanavaga do PCdoB
Hildo Rocha
Juscelino Filhovaga do PTC
João Campos
Leonardo Quintão
Junior Marrecavaga do PCdoB
Roberto Balestra
Osmar Serragliovaga do PPS
Rodrigo Pacheco
Rogério Peninha
Mendonça

Junho de 2018

Ronaldo Fonseca
(Licenciado)vaga do PSB
(Dep. do PR ocupa a vaga)
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Sergio Souza

(Dep. do PSL ocupa a
vaga)
1 vaga
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Altineu Côrtesvaga do MDB
Goulart
Giovani Cherinivaga do PDT
Irajá Abreu
Milton Monti
José Airton Cirilo
Paulo Freire
Vicentinho Júnior
Paulo Magalhães
Wellington Roberto
Paulo Teixeira
(Dep. do PATRI ocupa a
vaga)
Rubens Otoni
2 vagas
Vander Loubet
Weliton Pradovaga do PMB
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PATRI ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente
Silvio Torres
Carlos Sampaio
(Dep. do SD ocupa a
vaga)
Geovania de Sá
(Dep. do PP ocupa a
vaga)
Gonzaga Patriota
3 vagas
Rodrigo de Castro
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
PMB
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Dagoberto Nogueira
PTC
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a
vaga)
PSL
Professor Victório
Gallivaga do PSC
Secretário(a): Silvia Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2303, DE 2015, DO SR. AUREO,
QUE "DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DAS MOEDAS
VIRTUAIS E PROGRAMAS DE MILHAGEM AÉREAS NA
DEFINIÇÃO DE 'ARRANJOS DE PAGAMENTO' SOB A
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SUPERVISÃO DO BANCO CENTRAL" (ALTERA A LEI Nº
12.865, DE 2013 E DA LEI 9.613, DE 1998)
Presidente: Alexandre Valle (PR)
1º Vice-Presidente: Lucas Vergilio (SD)
2º Vice-Presidente: Roberto Sales (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Expedito Netto (PSD)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alexandre Baldy (Licenciado)
Augusto Coutinho
Augusto Carvalhovaga do PSD
Carlos Gomes
Aureo
Carlos Henrique Gaguim
Gilberto Nascimento
Deley
Julio Lopes
Efraim Filho
Lucas Vergiliovaga do PROS
Hiran Gonçalves
Marcos Soares
Juscelino Filho
Nelson Marquezelli
Laura Carneiro
Ricardo Izar
Newton Cardoso Jr
Roberto Sales
Valdir Colatto
(Dep. do PROS ocupa a vaga) (Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)
2 vagas
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Valle
Capitão Augusto
André Amaralvaga do MDB
Chico Lopes
Andres Sanchez
Fábio Mitidierivaga do PDT
Celso Panseravaga do MDB
Felipe Bornier
Diego Andradevaga do PSDB
Hugo Lealvaga do PSB
Expedito Netto
José Carlos Araújo
Irajá Abreu
José Mentor
Leo de Brito
Miguel Corrêa
Marcelo Delaroli
Thiago Peixoto
Marcelo Matosvaga do PHS
Vicente Candido
Reginaldo Lopes
1 vaga
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do SD ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Pedro Vilela
Odorico Monteiro
Rafael Motta
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Rodrigo Martins
4 vagas
Rubens Bueno
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
André Figueiredo
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
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AVANTE
Silvio Costa

1 vaga
PSL
Eduardo Bolsonarovaga do PSC

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2.412, DE 2007, DO SR. REGIS DE
OLIVEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS MUNICÍPIOS, DE
SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (DEFINE
CRITÉRIOS PARA O PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO
DAS EXECUÇÕES FISCAIS - ALTERA A LEI Nº 8.397, DE
1992 E REVOGA A LEI Nº 6.830, DE 1980) E APENSADOS
Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PR)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Júlio Cesar (PSD)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PP)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Afonso Hamm
Aluisio Mendes
Alfredo Kaefervaga do PSDB
Beto Salamevaga do PROS
Arnaldo Faria de Sá
Mauro Mariani
Bilac Pintovaga do PR
Roberto Balestra
Hugo Motta
Walter Alves
Jerônimo Goergen
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
José Carlos Aleluia
6 vagas
Marinha Raupp
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Décio Lima
Edmar Arrudavaga do PSC
Domingos Neto
Enio Verri
Expedito Nettovaga do SD
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Jorginho Mello
6 vagas
Júlio Cesar
Luiz Carlos Ramos vaga do PSDC
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Paulo Teixeira
Raquel Munizvaga do PSC
Rubens Pereira Júniorvaga do
PSOL

Vicente Candido
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy
Luiz Carlos Hauly
Tadeu Alencar
(Dep. do PP ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
Pompeo de Mattos
PSOL
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

6 vagas

1 vaga
1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3381, DE 2004, DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, QUE "DISPÕE SOBRE A
VIGILÂNCIA SANITÁRIA A QUE FICAM SUJEITOS OS
PRODUTOS DE ORIGEM NATURAL PARA A SAÚDE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Aureo
Carlos Henrique Gaguim
Cleber Verde
10 vagas
Felipe Maia
Gilberto Nascimento
Jerônimo Goergen
Lelo Coimbra
Nelson Marquezelli
Roberto Balestra
Ronaldo Benedet
Rôney Nemer
Zenaide Maiavaga do PR
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(Dep. do PR ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal
Christiane de Souza Yaredvaga do

8 vagas

PODE

Jaime Martins
Leo de Brito
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Célio Silveira
Jefferson Camposvaga do PSD
Marcus Pestana
Paulo Foletto
Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Assis do Couto
PTC
(Dep. do PPL ocupa a vaga)
PSOL
Luiza Erundinavaga do PSB
PPL
Uldurico Juniorvaga do PTC

6 vagas

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Lucas Paranhos Quintella
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.555, DE 2004, DO SR. JOSÉ
EDUARDO CARDOZO, QUE "ESTABELECE NORMAS
GERAIS EM CONTRATOS DE SEGURO PRIVADO E
REVOGA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO
COMERCIAL BRASILEIRO E DO DECRETO-LEI Nº 73 DE
1966" (REVOGA DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 556, DE
1850 E 10.406, DE 2002), E APENSADOS
Presidente:
1º Vice-Presidente: Antonio Brito (PSD)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Zé Silva (SD)
Relator: Lucas Vergilio (SD)
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Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Benito Gama
Antonio Bulhões
Evair Vieira de Melovaga do PV
Arnaldo Faria de Sá
Jerônimo Goergen
Carlos Henrique Gaguim
Lucas Vergilio
Daniel Vilela
Maria Helenavaga do PSB
Eli Corrêa Filho
Ricardo Izar
Heuler Cruvinelvaga do PSD
vaga do PSB
Tereza Cristina
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Zé Silvavaga do AVANTE
5 vagas
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
4 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alexandre Vallevaga do PRB
Altineu Côrtes
Antonio Britovaga do PTB
Evandro Roman
Irajá Abreu
Expedito Nettovaga do SD
José Carlos Araújo
Giovani Cherinivaga do PDT
Marcos Montes
Sandro Alexvaga do PV
vaga do DEM
Misael Varella
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Paulo Teixeira
5 vagas
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Nilson Leitão
5 vagas
Paulo Abi-ackel
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PDT
Dagoberto Nogueira
(Dep. do PR ocupa a vaga)
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
1 vaga
(Dep. do SD ocupa a vaga)
Secretário(a): Silvia Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3636, DE 2015, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 12.846, DE 1º DE
AGOSTO DE 2013, E A LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE
1992, PARA PERMITIR QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A

466 Sexta-feira 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ADVOCACIA PÚBLICA CELEBREM ACORDO DE
LENIÊNCIA, DE FORMA ISOLADA OU EM CONJUNTO, NO
ÂMBITO DA LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Vicente Candido (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (DEM)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PROS)
Relator: Andre Moura (PSC)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Alberto Fraga
Bonifácio de Andradavaga do PSDB
Covatti Filho
José Carlos Aleluia
Hildo Rocha
Laercio Oliveira
Julio Lopes
Paes Landim
Nilton Capixaba
Valtenir Pereiravaga do PT
6 vagas
Vinicius Carvalho
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
4 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Edio Lopesvaga do MDB
Afonso Florence
Hugo Leal
Capitão Augusto
Jaime Martins
Enio Verri
João Carlos Bacelar
Paulo Teixeira
Luiz Carlos Ramos vaga do PSDC
4 vagas
Luiz Sérgio
Milton Monti
Rogério Rosso
Vicente Candido
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Danilo Forte
Paulo Abi-ackel
Tadeu Alencar
5 vagas
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
3 vagas
PDT
Afonso Motta
Dagoberto Nogueira
PSL
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Lucas Paranhos Quintella
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3722, DE 2012, DO SR. ROGÉRIO
PENINHA MENDONÇA, QUE "DISCIPLINA AS NORMAS
SOBRE AQUISIÇÃO, POSSE, PORTE E CIRCULAÇÃO DE
ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, COMINANDO
PENALIDADES E DANDO PROVIDÊNCIAS CORRELATAS"
(ALTERA O DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 1940 E REVOGA A
LEI Nº 10.826, DE 2003)
Presidente: Marcos Montes (PSD)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (PP)
2º Vice-Presidente: Guilherme Mussi (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Laudivio Carvalho (PODE)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adail Carneiro
Alberto Fraga
Afonso Hamm
Alexandre Leite
Arnaldo Faria de Sá
Andre Mouravaga do PSB
Claudio Cajado
Elmar Nascimento
Ezequiel Teixeira
João Camposvaga do PSDB
Flavinhovaga do PSB
Lucas Vergilio
Guilherme Mussi
Luis Carlos Heinze
Laudivio Carvalho
Ricardo Barros
Rogério Peninha Mendonça
Ronaldo Martins
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Sóstenes Cavalcantevaga do
PSD

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga

vaga do PV

Valdir Colatto
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal
Capitão Augustovaga do AVANTE
Delegado Éder Mauro
Edio Lopesvaga do MDB
vaga do
Delegado Edson Moreira
Gabriel Guimarães
PRB

Luiz Couto
Magda Mofatto
Marcos Montes
Paulo Teixeira
Wellington Robertovaga do

Marcos Reateguivaga do PSC
Milton Monti
Paulão
Vitor Valimvaga do PHS
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

AVANTE

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
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(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)

(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molonvaga do PT
Daniel Coelho
Gonzaga Patriota
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Marcus Pestana
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
Sarney Filho
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga
1 vaga
PDT
Subtenente Gonzaga
Antonio Balhmannvaga do
PCdoB

Pompeo de Mattos
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PSL
Delegado Waldirvaga do PSDB
Jair Bolsonarovaga do PP
vaga do PSC
Eduardo Bolsonaro
PSOL
Glauber Bragavaga do PSB
Ivan Valentevaga do PT
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3968, DE 1997, DO SR. SERAFIM
VENZON, QUE "ISENTA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS E AS
ENTIDADES FILANTRÓPICAS DO PAGAMENTO DE
DIREITOS AUTORAIS PELO USO DE OBRAS MUSICAIS E
LÍTERO-MUSICAIS EM EVENTOS POR ELES
PROMOVIDOS", E APENSADOS
Presidente: Sandro Alex (PSD)
1º Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Ronaldo Martins (PRB)
3º Vice-Presidente: Eros Biondini (PROS)
Relator: Renata Abreu (PODE)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB

Cícero Almeida
Covatti Filho
Dr. Sinval Malheiros
Hiran Gonçalvesvaga do PR
Marcos Rogériovaga do PDT
Pastor Euricovaga do PSB
Paulo Azi
Pr. Marco Feliciano
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Alexandre Baldy (Licenciado)
Bacelarvaga do PDT
Carlos Henrique Gaguim
Darcísio Perondi
Eli Corrêa Filho
Francisco Chapadinha
Sérgio Reisvaga do PSL
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
4 vagas

Renata Abreu (Licenciado)
Renato Molling
Ronaldo Martins
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Eros Biondinivaga do PTB
Fábio Mitidieri
Jandira Feghali
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Magda Mofatto
6 vagas
Sandro Alexvaga do PPS
Vitor Valimvaga do MDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
4 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manentevaga do PROS
Jefferson Camposvaga do PSD
Gonzaga Patriota
6 vagas
Otavio Leite
(Dep. do PATRI ocupa a
vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
(Dep. do DEM ocupa a
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
vaga)
PSL
1 vaga
Delegado Francischinivaga do SD
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
AVANTE
Adalberto Cavalcantivaga do PTB
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225
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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"
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
2º Vice-Presidente: João Campos (PRB)
3º Vice-Presidente: Sandro Alex (PSD)
Relator: Wellington Roberto (PR)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alfredo Kaefervaga do PSL
Benito Gama
Bacelar
Hiran Gonçalves
Covatti Filho
Jerônimo Goergen
Gilberto Nascimento
Laudivio Carvalho
João Campos
Lucas Vergiliovaga do PROS
Junior Marreca
Lucio Vieira Lima
Leonardo Quintão
Marcelo Squassoni
Marcelo Castro
Maria Helenavaga do PSB
Zeca Cavalcanti
Mauro Lopes
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Onyx Lorenzoni
4 vagas
Walney Rocha
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Décio Lima
Aelton Freitas
Fernando Torres
Gabriel Guimarães
Gorete Pereira
Jô Moraes
Milton Montivaga do PV
Josi Nunesvaga do MDB
Pedro Uczai
Nelson Pellegrino
Rubens Pereira Júnior
Raquel Muniz
Sandro Alex
Soraya Santosvaga do MDB
Wellington Roberto
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Zé Carlos
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Geovania de Sá
Betinho Gomes
João Gualberto
Eliziane Gama
Júlio Delgado
Keiko Ota
Odorico Monteirovaga do PROS
Rodrigo de Castro
Raimundo Gomes de Matos
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)

Rodrigo Martins
(Dep. do PR ocupa a vaga)
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(Dep. do MDB ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo

Afonso Motta
Chico D'angelovaga do PT
Félix Mendonça Júniorvaga do
PSL

PSL
Major Olimpiovaga do SD
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PSDB
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: 3216-6209
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6299, DE 2002, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS 3º E 9º DA LEI Nº
7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989, QUE DISPÕE SOBRE A
PESQUISA, A EXPERIMENTAÇÃO, A PRODUÇÃO, A
EMBALAGEM E ROTULAGEM, O TRANSPORTE, O
ARMAZENAMENTO, A COMERCIALIZAÇÃO, A
PROPAGANDA COMERCIAL, A UTILIZAÇÃO, A
IMPORTAÇÃO, A EXPORTAÇÃO, O DESTINO FINAL DOS
RESÍDUOS E EMBALAGENS, O REGISTRO, A
CLASSIFICAÇÃO, O CONTROLE, A INSPEÇÃO E A
FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES
E AFINS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E APENSADOS
Presidente: Tereza Cristina (DEM)
1º Vice-Presidente: Valdir Colatto (MDB)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Bohn Gass (PT)
Relator: Luiz Nishimori (PR)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adilton Sachettivaga do PMB
Alberto Fragavaga do PR
Carlos Henrique Gaguim
Alceu Moreira
César Halum
Arnaldo Faria de Sá
Covatti Filho
Augusto Carvalho
Diego Garcia
Celso Maldaner
Josué Bengtson
Fabio Garciavaga do PSD
Luis Carlos Heinze
Jerônimo Goergen
Rogério Peninha Mendonça
Junji Abe
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Sergio Souza
Mandetta
Tereza Cristinavaga do PSB
Onyx Lorenzonivaga do PSD
Valdir Colatto
4 vagas
Zé Silva
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Aelton Freitas
Altineu Côrtes
Bohn Gass
Nilto Tatto
Jandira Feghali
Patrus Ananias
João Daniel
Paulo Teixeira
Luiz Nishimori
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Marcos Montes
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Padre João
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Raquel Muniz
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molonvaga do PSOL
Domingos Sávio
Arnaldo Jardim
Geraldo Resende
Heitor Schuch
Júlio Delgado
Luiz Carlos Hauly
Nilson Leitão
Raimundo Gomes de Matos
Odorico Monteirovaga do PT
Sarney Filho
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
vaga)
PDT
Afonso Motta
Subtenente Gonzaga
PMB
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
PSOL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Chico Alencar
Edmilson Rodriguesvaga do PV
Ivan Valentevaga do PSB
PSL
Professor Victório Gallivaga
do PSC

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6314, DE 2005, DO SR.
TAKAYAMA, QUE "ACRESCENTA INCISO AO ART. 142 DA
LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940, CÓDIGO
PENAL" (EXCLUINDO O CRIME DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO
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QUANDO FOR A OPINIÃO DE PROFESSOR OU MINISTRO
RELIGIOSO), E APENSADOS
Presidente: Antônio Jácome (PODE)
1º Vice-Presidente: Pr. Marco Feliciano (PODE)
2º Vice-Presidente: Izalci Lucas (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Quintão (MDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Antônio Jácome
Carlos Andradevaga do PTC
vaga do PTC
Aureo
Diego Garcia
Carlos Gomes
Franklin
Ezequiel Teixeira
Gilberto Nascimento
Flavinhovaga do PSB
Lucio Mosquini
João Camposvaga do PSDB
Ronaldo Nogueira
Junior Marreca
Rôney Nemer
Leonardo Quintão
Takayama
Marcos Rogériovaga do PDT
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
Missionário José Olimpio
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
Pastor Euricovaga do PSB
2 vagas
Pr. Marco Feliciano
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Eros Biondinivaga do PTB
Vitor Valimvaga do MDB
Lincoln Portela
8 vagas
Paulo Freire
Rubens Pereira Júnior
Vander Loubet
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Izalci Lucas
Conceição Sampaiovaga do PP
Jefferson Camposvaga do PSD
Elizeu Dionizio
Rogério Marinho
5 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PATRI ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
1 vaga
PTC
(Dep. do SD ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
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PSL
Professor Victório Gallivaga do

Jô Moraes
Maria do Rosário
Paulo Freire

PSC

Secretário(a): Silvia Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6583, DE 2013, DO SR.
ANDERSON FERREIRA, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO
DA FAMÍLIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E
APENSADO
Presidente:
1º Vice-Presidente: Pr. Marco Feliciano (PODE)
2º Vice-Presidente: Rogério Marinho (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Diego Garcia (PODE)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Antonio Bulhões
Alan Rick
Aureo
Alfredo Kaefervaga do PSDB
Bacelar
Ezequiel Teixeira
Carlos Andradevaga do PTC
Irmão Lazaro
Diego Garcia
Josué Bengtson
Flavinhovaga do PSB
Takayama
João Camposvaga do PSDB
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Lucio Mosquini
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Marcos Rogériovaga do PDT
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Missionário José Olimpio
3 vagas
Pastor Euricovaga do PSB
Pr. Marco Feliciano
Rôney Nemer
Silas Câmaravaga do PSD
Sóstenes Cavalcantevaga do
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Evandro Roman
Lincoln Portela
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
(Dep. do PRB ocupa a
4 vagas
vaga)
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Conceição Sampaiovaga do PP
Jefferson Camposvaga do PSD
Evandro Gussi
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Geovania de Sá
5 vagas
Rogério Marinho
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a
vaga)
(Dep. do PATRI ocupa a
vaga)
PDT
(Dep. do DEM ocupa a
1 vaga
vaga)
PTC
(Dep. do PHS ocupa a
(Dep. do PR ocupa a vaga)
vaga)
PSL
Eduardo Bolsonarovaga do PSC
Professor Victório Gallivaga do PP
PSOL
Glauber Bragavaga do PT
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

PSD

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Erika Kokay
Brunnyvaga do PTC
Eros Biondinivaga do PTB
Christiane de Souza Yaredvaga
do PODE

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6621, DE 2016, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A GESTÃO, A
ORGANIZAÇÃO, O PROCESSO DECISÓRIO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ALTERA A LEI Nº
9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996, A LEI Nº 9.472, DE
16 DE JULHO DE 1997, A LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO
DE 1997, A LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999, A
LEI Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000, A LEI Nº 9.984,

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DE 17 DE JULHO DE 2000, A LEI Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, A LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE
2001, A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE
SETEMBRO DE 2001, A LEI Nº 11.182, DE 27 DE
SETEMBRO DE 2005, E A LEI Nº 10.180, DE 6 DE
FEVEREIRO DE 2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Eduardo Cury
Luciano Ducci
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
2 vagas
PDT
André Figueiredo
PSOL
Glauber Braga
PSL
Professor Victório Gallivaga do

Presidente: Eduardo Cury (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Danilo Forte (PSDB)
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5 vagas

Sergio Vidigal
1 vaga
1 vaga

PSC

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Arthur Lira
Antonio Bulhões
Aureo
Augusto Carvalho
Carlos Andrade
Deley
Carlos Henrique Gaguim
Dr. Jorge Silva
Celso Russomanno
Ezequiel Teixeira
Jorge Côrte Real
João Paulo Kleinübingvaga do
PSD

José Carlos Aleluia
Mandetta
Julio Lopes
Osmar Bertoldi
Leonardo Quintão
Paes Landimvaga do PROS
vaga do PV
Roberto de Lucena
Ronaldo Benedet
Sóstenes Cavalcante
7 vagas
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Altineu Côrtesvaga do MDB
Christiane de Souza Yared
André Amaralvaga do MDB
Diego Andrade
Edmar Arruda
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Felipe Bornier
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Henrique Fontana
6 vagas
Hugo Lealvaga do PSB
José Airton Cirilo
José Carlos Araújo
José Rocha
Margarida Salomão
Sandro Alex
Vander Loubet
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Alex Manente
Átila Lira
Danilo Fortevaga do PP
Rubens Bueno

1 vaga
Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6670, DE 2016, DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, QUE "INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE REDUÇÃO DE AGROTÓXICOS (PNARA) E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"
Presidente: Alessandro Molon (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Nilto Tatto (PT)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adilton Sachetti
Carlos Melles
Arnaldo Faria de Sá
Junior Marreca
Augusto Carvalho
13 vagas
Carlos Gomes
Carlos Henrique Gaguim
Marcelo Castro
Professora Dorinha Seabra
Rezende
Tereza Cristina
Valdir Colatto
Zenaide Maiavaga do PR
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a vaga)
4 vagas
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Bohn Gass
Goulart
Celso Panseravaga do MDB
Jandira Feghali
Evandro Roman
Marcon
João Daniel
Padre João
Nilto Tatto
Patrus Ananias
Pedro Uczai
Paulo Teixeira
Professora Marcivania
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
Raquel Muniz
3 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molon
Aliel Machadovaga do PROS
Antonio Carlos Mendes Thame
Eliziane Gama
Arnaldo Jordy
6 vagas
Heitor Schuch
Nilson Leitão
Odorico Monteirovaga do PROS
Ricardo Tripoli
Sarney Filho
PDT
Assis do Couto
Subtenente Gonzaga
PSOL
Ivan Valente
Edmilson Rodrigues
REDE
1 vaga
João Derly
AVANTE
Givaldo Carimbãovaga do PHS
Secretário(a): Vinícius Vieira Vasconcelos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6726, DE 2016, DO SENADO
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA O LIMITE
REMUNERATÓRIO DE QUE TRATAM O INCISO XI E OS §§
9º E 11 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Presidente: Benito Gama (PTB)
1º Vice-Presidente: Alberto Fraga (DEM)
2º Vice-Presidente: Rogério Rosso (PSD)
3º Vice-Presidente: Tadeu Alencar (PSB)
Relator: Rubens Bueno (PPS)
Titulares

Suplentes

Junho de 2018

MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alberto Fraga
Andre Moura
Aureo
Arnaldo Faria de Sá
Benito Gama
Augusto Coutinho
Covatti Filho
Cacá Leão
Daniel Vilela
Carlos Henrique Gaguim
Evair Vieira de Melovaga do PV
Diego Garcia
Hildo Rocha
Eli Corrêa Filho
Jozi Araújo
Lindomar Garçon
Marcos Rogério
Lucio Vieira Lima
Mauro Lopes
Luiz Fernando Faria
Pedro Paulo
Paes Landimvaga do PROS
Renzo Braz
Pedro Chaves
Ronaldo Fonseca
Sóstenes Cavalcante
(Licenciado)vaga do PROS
Rôney Nemer
Toninho Pinheiro
Walney Rocha
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal
Altineu Côrtesvaga do MDB
Capitão Augusto
Goulart
Gabriel Guimarães
Joaquim Passarinho
Hugo Lealvaga do PSB
Leo de Brito
Laerte Bessa
Leonardo Monteiro
Lincoln Portelavaga do PRB
Margarida Salomão
Maria do Rosário
Milton Monti
Pepe Vargas
Paulo Freire
Rogério Rosso
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)
Thiago Peixoto
2 vagas
Vicente Candido
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Carlos Sampaio
Arnaldo Jordy
Nilson Leitão
Elizeu Dionizio
Rubens Bueno
Júlio Delgado
Samuel Moreira
Pedro Vilela
Tadeu Alencar
Valadares Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Yeda Crusius
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PPL ocupa a vaga)
PDT
Wolney Queiroz
Sergio Vidigal
PSOL
Chico Alencar
Ivan Valente
AVANTE
Luis Tibé
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PSL
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Professor Victório Gallivaga do

Delegado Francischinivaga do

PSC

AVANTE

PPL
Uldurico Juniorvaga do PV
Secretário(a): Roberta De Aguiar Costa Mascarenhas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7180, DE 2014, DO SR.
ERIVELTON SANTANA, QUE "ALTERA O ART. 3º DA LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996" (INCLUI ENTRE
OS PRINCÍPIOS DO ENSINO O RESPEITO ÀS CONVICÇÕES
DO ALUNO, DE SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS, DANDO
PRECEDÊNCIA AOS VALORES DE ORDEM FAMILIAR
SOBRE A EDUCAÇÃO ESCOLAR NOS ASPECTOS
RELACIONADOS À EDUCAÇÃO MORAL, SEXUAL E
RELIGIOSA), E APENSADOS
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Paulo Freire
Soraya Santosvaga do MDB
Pedro Uczai
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Professora Marcivania
6 vagas
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Fábio Sousa
Átila Lira
Jefferson Camposvaga do PSD
Danilo Cabral
Rogério Marinho
Izalci Lucas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
3 vagas
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
Pompeo de Mattos
1 vaga
PSOL
Glauber Braga
Jean Wyllys
PSL
Delegado Francischinivaga do SD
Eduardo Bolsonarovaga do PSC

Presidente: Marcos Rogério (DEM)
1º Vice-Presidente: Pastor Eurico (PATRI)
2º Vice-Presidente: Lincoln Portela (PR)
3º Vice-Presidente: Hildo Rocha (MDB)
Relator: Flavinho (PSC)

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

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alan Rickvaga do PR
Arnaldo Faria de Sá
Antonio Bulhões
Carlos Andrade
Bacelar
Ezequiel Teixeira
Darcísio Perondi
José Carlos Aleluia
Flavinhovaga do PSB
Junior Marreca
Hildo Rocha
Pr. Marco Feliciano
João Camposvaga do PPS
Roberto Alves
Josué Bengtson
Sóstenes Cavalcantevaga do

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7197, DE 2002, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ACRESCENTA §§ AOS ARTS. 104 E 105
DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, QUE DISPÕE
SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, PARA PERMITIR A
APLICAÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS AOS
INFRATORES QUE ATINGIREM A MAIORIDADE PENAL", E
APENSADOS

PSD

Marcos Rogério
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Pastor Eurico
5 vagas
Ricardo Izar
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Leo de Brito
Erika Kokay
Lincoln Portelavaga do MDB
Joaquim Passarinho

Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Aliel Machado (PSB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Darcísio Perondi
Aureo
Gilberto Nascimento
Dr. Jorge Silvavaga do PCdoB
Laura Carneiro
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Professora Dorinha Seabra
Marcos Rogério
Rezende
Rodrigo Pacheco
Nelson Marquezelli
Ronaldo Benedet
Pastor Euricovaga do PSB
Vinicius Carvalho
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga)
4 vagas
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Chico Lopes
Clarissa Garotinho
Delegado Edson Moreiravaga
do PRB
vaga do MDB

Delegado Éder Mauro
Edmar Arruda
Erika Kokay
Jorginho Mello
Hugo Leal
Laerte Bessa
Vitor Valimvaga do MDB
Padre João
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Raquel Muniz
(Dep. do SD ocupa a vaga)
3 vagas
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Aliel Machadovaga do PT
Carmen Zanotto
Danilo Cabral
Keiko Ota
Janete Capiberibe
(Dep. do PATRI ocupa a
vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
3 vagas
3 vagas
PDT
Pompeo de Mattos
Subtenente Gonzaga
Sergio Vidigalvaga do PV
Weverton Rochavaga do PTC
PTC
(Dep. do PPL ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSL
Major Olimpiovaga do SD
PPL
Uldurico Juniorvaga do PTC
Secretário(a): Andrea Christina de Souza Barcelos
Menezes
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

Junho de 2018

Presidente: Alexandre Baldy (PP)
1º Vice-Presidente: Alberto Fraga (DEM)
2º Vice-Presidente: Lincoln Portela (PR)
3º Vice-Presidente:
Relator: Subtenente Gonzaga (PDT)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alberto Fraga
Beto Rosado
Alexandre Baldy
José Otávio Germano
(Licenciado)vaga do PSL
Andre Moura
Laura Carneiro
Arnaldo Faria de Sá
Sabino Castelo Branco
(Licenciado)
Laercio Oliveira
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Laudivio Carvalho
6 vagas
Lázaro Botelho
Pastor Eurico
Ronaldo Benedet
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Marcos Reategui
Delegado Éder Mauro
Raquel Muniz
Hugo Lealvaga do PSB
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
Lincoln Portelavaga do PRB
5 vagas
Vitor Valimvaga do MDB
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
5 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Rocha
5 vagas
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
2 vagas
PDT
Pompeo de Mattosvaga do PPS
Dagoberto Nogueiravaga do
PSB

Subtenente Gonzaga
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.223, DE 2006, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO
DE 1984, LEI DE EXECUÇÃO PENAL, E A LEI Nº 10.792, DE
1º DE DEZEMBRO DE 2003, PARA CRIAR O REGIME
PENITENCIÁRIO DE SEGURANÇA MÁXIMA", E
APENSADOS

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PSL

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Delegado Francischinivaga do
SD

Major Olimpiovaga do PDT
1 vaga
AVANTE

Junho de 2018

Givaldo Carimbãovaga do PROS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Cabo Sabinovaga do PR

Secretário(a): Lucas Paranhos Quintella
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.406, DE 2014, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 3º DA LEI Nº 9.472, DE
16 DE JULHO DE 1997, PARA ASSEGURAR AO USUÁRIO O
DIREITO DE SER INFORMADO, ANTES DE A CHAMADA
SER COMPLETADA, SOBRE A INCIDÊNCIA DE DESPESAS
DE INTERCONEXÃO", E APENSADOS
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Miguel Haddad (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
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(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Eduardo Cury
Heitor Schuch
Miguel Haddad
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Paulo Abi-ackel
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
3 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PDT
Antonio Balhmannvaga do PROS
Weverton Rocha
Wolney Queiroz
PSOL
Ivan Valente
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Luiza Erundinavaga do PSB
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PSC

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Coutinho
Aureo
Bilac Pintovaga do PR
Cacá Leão
Carlos Andrade
Carlos Henrique Gaguim
Fabio Reis
Marcelo Squassonivaga do PSB
Flavinhovaga do PSB
Mário Negromonte Jr.vaga do
PR

Jerônimo Goergen
Paulo Azivaga do PPS
Jorge Tadeu Mudalen
Rogério Peninha Mendonça
Marcos Soaresvaga do PR
Silas Câmaravaga do PR
Roberto Alves
Tia Eron
Ronaldo Nogueira
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Sóstenes Cavalcantevaga do PSD (Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
vaga)
2 vagas
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
João Daniel
Celso Panseravaga do MDB
Jorge Solla
Joaquim Passarinho
José Carlos Araújo
Lúcio Valevaga do PSOL
Margarida Salomão
Marcos Reateguivaga do MDB
vaga do PPS
Sandro Alex
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Vitor Valimvaga do MDB
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
5 vagas
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7419, DE 2006, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO
DE 1998, QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE", E APENSADOS
Presidente: Hiran Gonçalves (PP)
1º Vice-Presidente: Evandro Gussi (PV)
2º Vice-Presidente: Antonio Brito (PSD)
3º Vice-Presidente: André Abdon (PP)
Relator: Rogério Marinho (PSDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
André Abdon
Alfredo Kaefer
Augusto Coutinho
Arnaldo Faria de Sávaga do PSD
César Halum
Aureo
Deley
Beto Salame
Hiran Gonçalves
Celso Russomanno
Juscelino Filho
Eli Corrêa Filho
Laura Carneiro
Franklin
Lelo Coimbra
Junior Marreca
Mandettavaga do PR
Lucas Vergilio
Valdir Colatto
Wilson Filho
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Walney Rocha
4 vagas
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Alice Portugal
Arlindo Chinaglia
Altineu Côrtesvaga do MDB
Margarida Salomão
Antonio Brito
Pepe Vargas
Fábio Mitidieri
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Henrique Fontana
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Jorge Solla
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Leonardo Monteiro
3 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molonvaga do PR
Carmen Zanotto
Evandro Gussi
Geraldo Resende
Marcus Pestana
Rafael Mottavaga do PR
Odorico Monteirovaga do PROS
Tadeu Alencar
Paulo Abi-ackel
Vitor Lippi
Paulo Foletto
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
Rodrigo Martins
1 vaga
Rogério Marinho
PDT
Mário Heringer
Dagoberto Nogueira
Sergio Vidigalvaga do PSD
AVANTE
Luis Tibé
1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PSC

PSOL
Ivan Valentevaga do PSB
Secretário(a): Vinícius Vieira Vasconcelos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA.
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA
PROMOÇÃO", E APENSADOS

Junho de 2018

Presidente: Gorete Pereira (PR)
1º Vice-Presidente: Keiko Ota (PSB)
2º Vice-Presidente: Izalci Lucas (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Bacelar (PODE)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Adail Carneiro
Aluisio Mendes
Alex Canziani
Elcione Barbalho
Bacelar
Julio Lopes
José Otávio Germano
Marcelo Squassoni
Lelo Coimbra
Osmar Serraglio
Moses Rodriguesvaga do PPS
Wilson Filho
Pedro Chaves
(Dep. do PR ocupa a
vaga)
Professora Dorinha Seabra
4 vagas
Rezende
Renata Abreu (Licenciado)
Zé Silva
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Angelim
Leo de Brito
Christiane de Souza Yared
Luiz Carlos Ramos vaga do
PP

Enio Verri
Gorete Pereira
Margarida Salomão

Luiz Couto
Pedro Uczai
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)
4 vagas

Raquel Muniz
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Izalci Lucas
Jose Stédile
João Gualberto
Rogério Marinho
Keiko Ota
4 vagas
Rafael Mottavaga do PROS
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Sergio Vidigal
Leônidas Cristinovaga do
PROS

Weverton Rocha
PSL
Professor Victório Gallivaga do PSC
(Dep. do PPL ocupa a vaga)

1 vaga

Junho de 2018
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PSOL
Glauber Bragavaga do PSB
PPL
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PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Delegado Éder Mauro
Capitão Augusto
Fábio Trad
Delegado Edson Moreiravaga

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

do PMN

José Mentor
Laerte Bessa
Lincoln Portelavaga do PPS
Paulo Teixeira
Rubens Pereira Júniorvaga do
PSOL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 8045, DE 2010, DO SENADO
FEDERAL, QUE TRATA DO "CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL" (REVOGA O DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 1941.
ALTERA OS DECRETOS-LEI Nº 2.848, DE 1940; 1.002, DE
1969; AS LEIS Nº 4.898, DE 1965, 7.210, DE 1984; 8.038,
DE 1990; 9.099, DE 1995; 9.279, DE 1996; 9.609, DE
1998; 11.340, DE 2006; 11.343, DE 2006), E APENSADO
Presidente: Danilo Forte (PSDB)
1º Vice-Presidente: Delegado Éder Mauro (PSD)
2º Vice-Presidente: Rodrigo Pacheco (DEM)
3º Vice-Presidente: Cabo Sabino (AVANTE)
Relator: João Campos (PRB)
Relator-Parcial: Pompeo de Mattos (PDT)
Relator-Parcial: Paulo Teixeira (PT)
Relator-Parcial: Keiko Ota (PSB)
Relator-Parcial: Rodrigo Pacheco (DEM)
Relator-Parcial: Rubens Pereira Júnior (PCdoB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alberto Fraga
Cabuçu Borges
Aluisio Mendes
Claudio Cajado
Arnaldo Faria de Sá
Diego Garciavaga do PROS
vaga do PROS
Beto Salame
Efraim Filho
Cacá Leão
Heuler Cruvinel
Fausto Pinato
Kaio Maniçoba
Gilberto Nascimento
Laercio Oliveira
João Campos
Laudivio Carvalhovaga do PSB
Leonardo Picciani
Marco Antônio Cabral
Rodrigo Pacheco
Marcos Rogériovaga do PSB
Ronaldo Benedet
Paes Landim
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Ricardo Izarvaga do PSD
Valtenir Pereiravaga do PT
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Goulart
Leo de Brito
Marcelo Delaroli
Nelson Pellegrino
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do MDB ocupa a vaga)

Wadih Damous
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Danilo Forte
Carlos Sampaio
Elizeu Dionizio
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
Keiko Ota
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Mara Gabrilli
3 vagas
Rocha
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PDT
Pompeo de Mattos
Subtenente Gonzaga
PSOL
(Dep. do PCdoB ocupa a
1 vaga
vaga)
PSL
Delegado Francischinivaga do SD
Delegado Waldirvaga do PRB
Major Olimpiovaga do SD
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 8085, DE 2014, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.503, DE 23 DE
SETEMBRO DE 1997, QUE INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO, PARA INSTITUIR A
OBRIGATORIEDADE DA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR
EM VIAS PÚBLICAS PARA FINS DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES"
Presidente: Cacá Leão (PP)
1º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
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2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Sérgio Brito (PSD)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Antonio Bulhões
Andre Moura
Átila Linsvaga do PSD
Arnaldo Faria de Sá
Aureo
Carlos Henrique Gaguim
Cacá Leão
Cleber Verde
Gilberto Nascimento
Covatti Filho
Mário Negromonte Jr.
Eli Corrêa Filhovaga do PSDB
Nelson Marquezelli
Elmar Nascimento
Paulo Azi
Francisco Florianovaga do PR
Renata Abreu (Licenciado)vaga
Julio Lopes
do AVANTE

Ricardo Izarvaga do PV
Roberto Salesvaga do AVANTE
Ronaldo Benedet
Ronaldo Carletto
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
Valdir Colatto
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Chico Lopes
Henrique Fontana
Christiane de Souza
Yaredvaga do PHS
Hugo Leal
Décio Lima
Josi Nunesvaga do MDB
Evandro Romanvaga do PV
Rogério Rossovaga do PHS
Lincoln Portela
Sérgio Brito
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
Vicentinho
4 vagas
Wellington Robertovaga do MDB
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
Valadares Filho
João Paulo Papa
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
Jose Stédile
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
Pedro Vilela
3 vagas
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT
Mário Heringer
1 vaga
AVANTE

Cabo Sabinovaga do PR
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
PSL
Delegado Waldirvaga do PSDB

Junho de 2018

(Dep. do DEM ocupa a
vaga)

Major Olimpiovaga do SD

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 8338, DE 2017, DO SR. LUCAS
VERGILIO, QUE "DISPÕE SOBRE O SEGURO
OBRIGATÓRIO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO (SOAT) E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Bacelar
15 vagas
Carlos Henrique Gaguim
Daniel Vilela
George Hilton
Jovair Arantes
Laercio Oliveira
Lucas Vergilio
Marcos Rogério
Ricardo Izar
Ronaldo Carletto
Vinicius Carvalho
Walter Alves
3 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Christiane de Souza Yared
10 vagas
Gorete Pereira
Hugo Leal
7 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Daniel Coelho
Aliel Machado
Gonzaga Patriota
Leopoldo Meyer
Paulo Foletto
5 vagas
4 vagas
PDT

Junho de 2018
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Wolney Queiroz

1 vaga
PSOL

1 vaga

1 vaga
AVANTE

Cabo Sabino

1 vaga

Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 9463, DE 2018, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A DESESTATIZAÇÃO
DAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. ELETROBRAS E ALTERA A LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL
DE 2002, A LEI Nº 9.991, DE 24 DE JULHO DE 2000, E A
LEI Nº 5.899, DE 5 DE JULHO DE 1973" (REVOGA
DISPOSITIVO DA LEI Nº 3.890-A, DE 1961 E DA LEI Nº
10.848, DE 2004)
Presidente: Hugo Motta (PRB)
1º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (MDB)
2º Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
3º Vice-Presidente: Fabio Garcia (DEM)
Relator: José Carlos Aleluia (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Alfredo Kaefer
Aureo
Beto Mansur
Darcísio Perondi
Beto Salame
Fabio Garcia
Carlos Andrade
Hildo Rocha
Leonardo Quintão
Hugo Motta
Lucas Vergilio
José Carlos Aleluia
Marcelo Squassoni
Julio Lopes
Marcus Vicente
Junior Marreca
Newton Cardoso Jr
Mário Negromonte Jr.
Paes Landimvaga do PROS
Nelson Marquezelli
Pauderney Avelino
Ronaldo Benedet
Prof. Gedeão Amorim
Silas Câmara
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Simão Sessim
3 vagas
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Arlindo Chinaglia
Erika Kokay
Capitão Augusto
Henrique Fontana
Evandro Roman
Jô Moraes
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Felipe Bornier
João Daniel
Luciana Santos
Magda Mofatto
Marx Beltrão
Patrus Ananias
Paulão

José Guimarães
Luiz Cláudio
Raquel Muniz
Thiago Peixoto
Wadih Damous
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Alessandro Molon
Aliel Machado
Alex Manente
Arnaldo Jordy
Antonio Carlos Mendes
Odorico Monteiro
Thame
Antonio Imbassahy
Rocha
Danilo Cabral
Rodrigo de Castro
Domingos Sávio
Rodrigo Martins
Nilson Leitão
1 vaga
PDT
Leônidas Cristino
Pompeo de Mattos
PSOL
Glauber Braga
Edmilson Rodrigues
AVANTE
Luis Tibé
1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PSC

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 9796, DE 2018, DO SENADO
FEDERAL, QUE "INSTITUI O PLANO NACIONAL DE
ENFRENTAMENTO AO HOMICÍDIO DE JOVENS" E
APENSADOS
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Bacelar (PODE)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Orlando Silva (PCdoB)
Relator: Bacelar (PODE)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Bacelarvaga do PSL
Darcísio Perondi
Dr. Jorge Silva
Lindomar Garçon
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Márcio Marinho

PPS

Pastor Euricovaga do PSB
Marinha Raupp
Rosangela Gomes
Walney Rocha
(Dep. do PROS ocupa a
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
5 vagas
7 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Benedita da Silva
Delegado Edson Moreiravaga do
PSL

Capitão Augusto
Eros Biondini
Josi Nunesvaga do MDB
Orlando Silva
Paulão
Reginaldo Lopes
2 vagas

vaga do PP

Domingos Neto
Erika Kokay
Leo de Brito
Luiz Couto
Luizianne Lins
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
3 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Bebeto
Rafael Mottavaga do PROS
Yeda Crusius
6 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PATRI ocupa a
vaga)
2 vagas
PDT
1 vaga
Subtenente Gonzaga
PSL
Major Olimpiovaga do SD
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
Secretário(a): Vinícius Vieira Vasconcelos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 137, DE 2015,
DO SENADO FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O
PROCEDIMENTO PARA A CRIAÇÃO, A INCORPORAÇÃO,
A FUSÃO E O DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS, NOS
TERMOS DO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ALTERA A LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE
1966, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Hélio Leite (DEM)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: João Paulo Papa (PSDB)

Junho de 2018

3º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT)
Relator: Carlos Henrique Gaguim (DEM)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
André Abdon
Claudio Cajado
Andre Moura
João Marcelo Souza
Carlos Henrique Gaguim
Josué Bengtson
Ezequiel Fonseca
Lázaro Botelho
Francisco Chapadinhavaga do PSD
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
Hélio Leite
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Hildo Rocha
5 vagas
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Pastor Euricovaga do PSB
Victor Mendesvaga do PV
Zé Silva
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augustovaga do PP
Gorete Pereira
José Nunes
José Rocha
Rubens Pereira Júnior
Luiz Cláudiovaga do SD
Vicentinho Júnior
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
Waldenor Pereira
5 vagas
Zé Geraldo
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
(Dep. do PODE ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
Bebeto
João Paulo Papa
Célio Silveira
Miguel Haddad
Conceição Sampaiovaga do PP
(Dep. do PATRI ocupa a vaga)
Izalci Lucas
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
Júlio Delgado
1 vaga
Waldir Maranhãovaga do PCdoB
2 vagas
PDT
Flávia Morais
Weverton Rocha
PTC
(Dep. do PPL ocupa a vaga)
1 vaga
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
PPL
Uldurico Juniorvaga do PTC
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Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 221, DE 1998,
DO SR. GERMANO RIGOTTO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO INCISO VIII DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 87 DE 1996 E INSERE O § 7º AO ARTIGO 20 E O § 9º
AO ARTIGO 21 DA MESMA LEI COMPLEMENTAR"
(ALTERA A LEI KANDIR), E APENSADOS
Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
1º Vice-Presidente: Carlos Melles (DEM)
2º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
3º Vice-Presidente: Rubens Pereira Júnior (PCdoB)
Relator: José Priante (MDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alfredo Kaefer
Ezequiel Fonseca
Aureo
Jerônimo Goergen
Beto Salame
Jorge Côrte Real
Carlos Henrique Gaguim
Junior Marreca
Carlos Melles
Norma Ayub
Covatti Filho
Ronaldo Benedet
Franklin
Simone Morgado
Hélio Leitevaga do PV
Valtenir Pereira
Hildo Rocha
Walter Alves
José Priante
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
Leonardo Quintão
5 vagas
Lindomar Garçon
Marcos Soares
Pedro Paulo
Walney Rocha
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Afonso Florence
Beto Faro
Eros Biondini
Edmar Arruda
Hugo Lealvaga do PSB
Helder Salomão
Jaime Martinsvaga do PMB
José Guimarães
Joaquim Passarinho
Luiz Sérgio
Júlio Cesar
Vaidon Oliveiravaga do DEM
Lúcio Vale
Weliton Pradovaga do PMB
Margarida Salomão
5 vagas
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Milton Monti
Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Rubens Pereira Júnior
PSDB/PSB/PPS/PV
Arnaldo Jordy
7 vagas
Eduardo Cury
Jose Stédile
Luiz Carlos Hauly
Silvio Torres
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PDT
Dagoberto Nogueira
Pompeo de Mattos
PSOL
Edmilson Rodrigues
Glauber Braga
PMB
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PSC

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

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

Zeca Cavalcanti
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Christiane de Souza Yaredvaga
Antonio Britovaga do PTB
do PODE

Jorge Solla

Delegado Edson Moreiravaga
do PODE

José Nunes
Josi Nunesvaga do MDB
Toninho Wandscheer
Marx Beltrãovaga do MDB
(Dep. do SD ocupa a vaga) (Dep. do DEM ocupa a vaga)
4 vagas
7 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Carmen Zanotto
Conceição Sampaiovaga do PP
Eduardo Barbosa
Raimundo Gomes de Matos
Luciano Ducci
5 vagas
Marcus Pestana
Rodrigo Martins
1 vaga
PDT
André Figueiredo
Mário Heringer
PSOL
Ivan Valente
1 vaga
PSL
Professor Victório Gallivaga do
PSC

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 420, DE 2014,
DO SR. PEDRO EUGÊNIO, QUE "ALTERA A LEI
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006,
DE FORMA GARANTIR O CRÉDITO CORRESPONDENTE DA
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUE GRAVE O
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI OU O
CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL", E
APENSADOS
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Presidente: Carlos Melles (DEM)
1º Vice-Presidente: Covatti Filho (PP)
2º Vice-Presidente: Helder Salomão (PT)
3º Vice-Presidente: Joaquim Passarinho (PSD)
Relator: Otavio Leite (PSDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Abel Mesquita Jr.
Alexandre Baldy
(Licenciado)
Alfredo Kaefer
Bilac Pintovaga do PR
Arnaldo Faria de Sá
Efraim Filho
Carlos Henrique Gaguim
Felipe Maia
Carlos Melles
Jorge Côrte Real
Covatti Filho
Junior Marreca
Esperidião Amin
Laercio Oliveira
Herculano Passos
9 vagas
João Arruda
Lindomar Garçon
Lucas Vergilio
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
André Amaralvaga do MDB
Goulart
Daniel Almeida
Milton Monti
Edmar Arrudavaga do PSC
Sandro Alex
Helder Salomão
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Joaquim Passarinho
6 vagas
Jorginho Mello
Luiz Nishimori
Marcos Reategui
Pedro Uczai
Pepe Vargas
Walter Ihoshi
Weliton Pradovaga do PMB
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Carlos Mendes
Carmen Zanotto
Thame
Keiko Ota
Rogério Marinho
Luiz Carlos Hauly
Vanderlei Macris
Luiz Lauro Filho
4 vagas
Marcos Abrão
Otavio Leite
Vitor Lippi
PDT
André Figueiredo
1 vaga
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PSOL
Edmilson Rodrigues

1 vaga

PMB
(Dep. do PROS ocupa a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 519, DE 2018,
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" (DISPÕE SOBRE O SISTEMA
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS, REGULA AS
OPERAÇÕES DE SEGUROS E RESSEGUROS)
Presidente: Rodrigo Martins (PSB)
1º Vice-Presidente: Vicentinho Júnior (PR)
2º Vice-Presidente: Alexandre Valle (PR)
3º Vice-Presidente: Wilson Filho (PTB)
Relator: Vinicius Carvalho (PRB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alberto Fraga
Alfredo Kaefervaga do PSL
Alexandre Baldy
Arnaldo Faria de Sávaga do PROS
(Licenciado)
Alexandre Leite
Aureo
Cacá Leão
Carlos Henrique Gaguim
Daniel Vilela
Diego Garcia
George Hilton
Eli Corrêa Filho
João Camposvaga do PPS
João Arruda
Laudivio Carvalho
Leonardo Quintão
Lelo Coimbra
Nelson Marquezelli
Lucas Vergilio
Pedro Chaves
Marcelo Aro
Sergio Souza
Osmar Serraglio
Valtenir Pereiravaga do PSB
Ricardo Izar
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Roberto de Lucenavaga do PV
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho
4 vagas
Wilson Filho
(Dep. do PROS ocupa a
vaga)
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB

Sexta-feira 29 483

Alexandre Valle
Antonio Brito
André Amaralvaga do MDB
Assis Carvalho
Domingos Neto
Diego Andrade
Expedito Netto
Lincoln Portelavaga do PRB
Felipe Bornier
Paulo Freire
Helder Salomão
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Orlando Silva
5 vagas
Paulo Pimenta
Rubens Otoni
Ságuas Moraes
Vicentinho Júnior
PSDB/PSB/PPS/PV
Célio Silveira
Elizeu Dionizio
Danilo Cabral
Geraldo Resende
Otavio Leite
(Dep. do MDB ocupa a vaga)
Raimundo Gomes de
4 vagas
Matos
Rodrigo Martins
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PODE ocupa a
vaga)
PDT
Mário Heringer
Dagoberto Nogueira
PSOL
1 vaga
1 vaga
PSL
1 vaga
Delegado Francischinivaga do
DEM

(Dep. do PP ocupa a vaga)
Secretário(a): Sara Teixeira Santos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6202
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR
PROPOSTAS LEGISLATIVAS VISANDO À REFORMA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Andre Moura
Alfredo Kaefervaga do PR
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Arnaldo Faria de Sá
Átila Linsvaga do PSD
vaga do PPS
Arthur Oliveira Maia
Carlos Gomes
Celso Maldaner
Evair Vieira de Melovaga do PPS
Darcísio Perondi
Ronaldo Benedet
Dr. Jorge Silvavaga do PROS
Ronaldo Nogueira
João Marcelo Souza
Takayama
Vinicius Carvalho
Tereza Cristinavaga do PSB
5 vagas
Valtenir Pereiravaga do PMB
7 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Altineu Côrtes
Helder Salomão
Goulart
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Júlio Cesar
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Pepe Vargas
5 vagas
Valmir Prascidelli
Weliton Pradovaga do PMB
(Dep. do SD ocupa a vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Aliel Machadovaga do REDE
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Átila Lira
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
Luciano Ducci
4 vagas
Marcus Pestana
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
2 vagas
PMB
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
PDT
Assis do Couto
1 vaga
REDE
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
João Derly
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS
INFRACONSTITUCIONAIS DA REFORMA POLÍTICA
Presidente:
1º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
2º Vice-Presidente: Marcus Pestana (PSDB)
3º Vice-Presidente: Tadeu Alencar (PSB)

Junho de 2018

Relator: Marcelo Castro (MDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Antonio Bulhões
Adail Carneiro
Arthur Oliveira Maia
Afonso Hamm
Benito Gama
Alceu Moreira
Esperidião Amin
Átila Linsvaga do PSD
Lelo Coimbra
Elmar Nascimento
Marcelo Aro
Juscelino Filho
Marcelo Castro
Lucas Vergilio
Pedro Fernandes
Marcos Rogériovaga do PDT
Renata Abreu (Licenciado)
Paes Landim
Simão Sessim
Renato Molling
Victor Mendesvaga do PV
Ronaldo Nogueira
(Dep. do PSDB ocupa a
Vinicius Carvalho
vaga)
(Dep. do PSD ocupa a
(Dep. do PROS ocupa a vaga)
vaga)
2 vagas
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Carlos Zarattini
Brunnyvaga do PTC
Daniel Almeida
Capitão Augusto
Edmar Arrudavaga do PSC
Diego Andrade
Henrique Fontana
Domingos Neto
Indio da Costa
Gorete Pereira
Joaquim Passarinho
Josi Nunesvaga do MDB
Maurício Quintella Lessa
Margarida Salomão
Milton Monti
Orlando Silva
Rubens Otoni
Padre João
Sandro Alexvaga do PPS
Raquel Munizvaga do PSC
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Zé Carlos
1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSDB/PSB/PPS/PV
Danilo Fortevaga do MDB
Arnaldo Jordy
Luciano Ducci
Evandro Gussi
Marcus Pestana
Fábio Sousa
Rafael Mottavaga do PROS
Marco Tebaldi
Silvio Torres
Odorico Monteirovaga do PT
Tadeu Alencar
Veneziano Vital do Rêgovaga do
MDB

(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas
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1 vaga
PDT
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSOL
Chico Alencar
Jean Wyllys
Luiza Erundinavaga do PSB
PTC
(Dep. do PPL ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PPL
Uldurico Juniorvaga do PTC
Afonso Motta

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

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE, ESTUDO E
FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À
REFORMA TRIBUTÁRIA
Presidente: Hildo Rocha (MDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR)
3º Vice-Presidente: Enio Verri (PT)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alexandre Baldy (Licenciado)
Alceu Moreira
Alfredo Kaefervaga do PSDB
Benito Gama
Andre Moura
Diego Garcia
Átila Linsvaga do PSD
Fabio Garciavaga do PSB
Dilceu Sperafico (Licenciado)
Julio Lopes
Elmar Nascimentovaga do AVANTE
Laercio Oliveira
Hildo Rocha
Marcelo Squassoni
Jerônimo Goergen
Maria Helenavaga do PSB
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Lucas Vergilio
Renzo Braz
Marcelo Aro
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Mauro Mariani
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
Pedro Fernandes
1 vaga
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Assis Carvalho
Afonso Florence
Enio Verri
Andres Sanchez
Gorete Pereira
Celso Panseravaga do MDB
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Edmar Arrudavaga do PSC
José Mentor
Milton Monti
Rubens Pereira Júnior
(Dep. do PSL ocupa a
vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Antonio Carlos Mendes Thame
Evandro Gussi
Luiz Carlos Hauly
Giuseppe Vecci
Tadeu Alencar
João Gualberto
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Marco Tebaldi
2 vagas
(Dep. do DEM ocupa a
vaga)
(Dep. do MDB ocupa a
vaga)
PDT
Ronaldo Lessa
Félix Mendonça Júnior
AVANTE
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
1 vaga
PSL
Delegado Waldirvaga do PR
Júlio Cesar
Orlando Silva
Vicente Candido
Wellington Roberto
(Dep. do PP ocupa a vaga)

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E
APRESENTAR PROPOSTAS DE REFORMULAÇÃO DA LEI
PELÉ (LEI Nº 9.615, DE 1998), DO ESTATUTO DE DEFESA
DO TORCEDOR (LEI Nº 10.671, DE 2003) E DAS DEMAIS
LEGISLAÇÕES APLICADAS AO FUTEBOL E AO ESPORTE
Presidente: Andres Sanchez (PT)
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
2º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
3º Vice-Presidente: Goulart (PSD)
Relator: Rogério Marinho (PSDB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Afonso Hamm
Arnaldo Faria de Sá
Daniel Vilela
Augusto Coutinho
Deley
José Otávio Germano
Hélio Leite
Jovair Arantes
Hiran Gonçalves
Roberto Alves
João Arruda
Rogério Peninha Mendonça
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Lucas Vergilio
5 vagas
Marcelo Aro
Márcio Marinho
Marcus Vicente
1 vaga
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Andres Sanchez
Evandro Roman
Danrlei de Deus Hinterholz
Fábio Mitidieri
Goulart
(Dep. do REDE ocupa a
vaga)
José Rocha
5 vagas
Orlando Silva
Vicente Candido
(Dep. do AVANTE ocupa a
vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Arthur Virgílio Bisneto
Fábio Sousa
Otavio Leite
Lobbe Neto
Rogério Marinho
Pedro Vilela
Sarney Filho
3 vagas
Valadares Filho
1 vaga
PDT
André Figueiredo
Roberto Góes (Licenciado)
PTC
(Dep. do PPL ocupa a vaga)
1 vaga
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
REDE
João Derlyvaga do PCdoB
PPL
Uldurico Juniorvaga do PTC
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE
SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993
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Presidente: Marcus Vicente (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes
PP

Marcus Vicente
Mário Negromonte Jr.
SD
Dr. Jorge Silva
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: (61) 3216-5631
FAX: (61) 3216-5605

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR E
APRESENTAR PROPOSTAS DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS
CIVIS E MILITARES
Presidente: Delegado Edson Moreira (PR)
1º Vice-Presidente: Rocha (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cabo Sabino (AVANTE)
3º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Relator: Vinicius Carvalho (PRB)
Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Alberto Fraga
Fausto Pinato
Aluisio Mendes
Laudivio Carvalho
Arnaldo Faria de Sá
Marinha Raupp
Átila Linsvaga do PSD
Professora Dorinha Seabra
Rezende
Carlos Henrique Gaguim
Renzo Braz
Gilberto Nascimento
Ronaldo Nogueira
Hildo Rocha
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
João Camposvaga do PSDB
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Junior Marreca
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
2 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Capitão Augusto
Delegado Éder Mauro
Delegado Edson Moreiravaga
Jaime Martins
do PP

João Daniel

Laerte Bessa

Junho de 2018
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Reginaldo Lopes
Lincoln Portelavaga do PP
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Marcos Reateguivaga do PSC
(Dep. do AVANTE ocupa a
Raquel Muniz
vaga)
(Dep. do AVANTE ocupa a
4 vagas
vaga)
2 vagas
PSDB/PSB/PPS/PV
Gonzaga Patriota
Geraldo Resendevaga do MDB
Rafael Motta
6 vagas
Rocha
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
1 vaga
PDT
Subtenente Gonzaga
Pompeo de Mattos
PSOL
1 vaga
Ivan Valente
PSL
Delegado Waldirvaga do PSDB
Major Olimpiovaga do SD
AVANTE
Cabo Sabinovaga do PR
Givaldo Carimbãovaga do PROS
Secretário(a): Andrea Christina de S. B. Menezes
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇÃO E AS AÇÕES VINCULADAS AOS CRIMES DE
ESTUPRO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
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Professora Dorinha Seabra Rezende
PR
Delegado Edson Moreira
Giovani Cherini
Gorete Pereira
Soraya Santos
PSD
Expedito Netto
Indio da Costa
Sandro Alex
PRB
Rosangela Gomes
Tia Eron
PDT
Flávia Morais
PODE
Dâmina Pereira
Renata Abreu (Licenciado)
PTB
Cristiane Brasil
PROS
Weliton Prado
PCdoB
Jandira Feghali
Jô Moraes
Luciana Santos
PSC
Júlia Marinho
PPS
Carmen Zanotto
PATRI
Junior Marreca
PHS
Zenaide Maia

Coordenador: Soraya Santos (PR)
Titulares

Suplentes
PT

Maria do Rosário

Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

MDB
Hildo Rocha
Maria Helena
Ronaldo Benedet
PP

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
AÇÕES REFERENTES À EPIDEMIA DE ZIKA VÍRUS E À
MICROCEFALIA

Iracema Portella
PSDB

Coordenador: Lelo Coimbra (MDB)

DEM

Titulares

Conceição Sampaio
Laura Carneiro

Suplentes
PT
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Maria do Rosário
Reginaldo Lopes
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Coordenador: Cabo Sabino (AVANTE)
MDB

Darcísio Perondi
Lelo Coimbra

Titulares

Suplentes
PT

José Airton Cirilo
PP

Evair Vieira de Melo
PSDB
Conceição Sampaio
Geraldo Resende
Mara Gabrilli
Raimundo Gomes de Matos
DEM
Mandetta
PSD
Alexandre Serfiotis
Rogério Rosso
PSB
Gonzaga Patriota
Luciano Ducci
Luiz Lauro Filho
PDT
Sergio Vidigal
PODE
Dr. Sinval Malheiros
PTB
Wilson Filho
Zeca Cavalcanti
PROS
Josi Nunes
PSL
Marcelo Álvaro Antônio
PPS
Carmen Zanotto
PSOL
Luiza Erundina
PV
Leandre
Sarney Filho
Secretário(a): Vinicius Vieira Vasconcelos
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR O
CRESCENTE NÚMERO DE AGENTES DE SEGURANÇA
PÚBLICA MORTOS EM SERVIÇO

MDB
Moses Rodrigues
Ronaldo Benedet
PSDB
Rocha
DEM
Alberto Fraga
PR
Capitão Augusto
Delegado Edson Moreira
Marcelo Delaroli
PSD
Delegado Éder Mauro
PSB
Odorico Monteiro
Rafael Motta
PDT
Subtenente Gonzaga
PODE
Aluisio Mendes
Laudivio Carvalho
PROS
Vitor Valim
PSL
Eduardo Bolsonaro
Major Olimpio
AVANTE
Cabo Sabino
PATRI
Pastor Eurico
Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR, NO
RIO DE JANEIRO, AS INVESTIGAÇÕES REFERENTES AOS
ASSASSINATOS DA VEREADORA MARIELLE FRANCO E DO
SR. ANDERSON PEDRO GOMES
Coordenador: Jean Wyllys (PSOL)
Vice-Coordenador: Jandira Feghali (PCdoB)

Junho de 2018
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Relator: Glauber Braga (PSOL)
Titulares

Suplentes
PT

Benedita da Silva
Erika Kokay
Maria do Rosário
Reginaldo Lopes
Wadih Damous

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
AÇÕES E OS DEBATES RELATIVOS AOS DESLIZAMENTOS
E AO PROCESSO DE EROSÃO NA BARREIRA DO CABO
BRANCO, EM JOÃO PESSOA (PB), COM VISTAS À
RECUPERAÇÃO E AO REFLORESTAMENTO DA REGIÃO

DEM
Laura Carneiro
Professora Dorinha Seabra Rezende
PSD
Hugo Leal
PSB
Alessandro Molon
Janete Capiberibe
PCdoB
Jandira Feghali
Jô Moraes
PSOL
Chico Alencar
Glauber Braga
Jean Wyllys
Luiza Erundina

Coordenador: Wilson Filho (PTB)
Titulares
Josué Bengtson
Wilson Filho
PPS
Daniel Coelho
Marcos Abrão

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR
POSSÍVEL ROMPIMENTO DAS BACIAS DE REJEITOS DE
MINERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA - PA.
Coordenador: Edmilson Rodrigues (PSOL)

Zé Geraldo
MDB
Elcione Barbalho
PSD
Delegado Éder Mauro
PPS
Arnaldo Jordy
PSOL
Edmilson Rodrigues

Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A LEVANTAR,
ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CANCELAMENTO DE
VOOS NAS CIDADES DA REGIÃO NORTE, DEVIDO A
PREJUÍZOS ECONÔMICOS SOFRIDOS PELAS
COMPANHIAS AÉREAS
Coordenador: Hiran Gonçalves (PP)
Titulares

Suplentes
PT

Suplentes
PTB

Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

Titulares

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6225

Suplentes
MDB

Maria Helena
Marinha Raupp
PP
André Abdon
Hiran Gonçalves
Lázaro Botelho
PSDB
Conceição Sampaio
Mariana Carvalho
Shéridan
DEM
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Abel Mesquita Jr.
Alan Rick
Carlos Henrique Gaguim
Marcos Rogério
Pauderney Avelino

Junho de 2018

Chico Lopes
Rubens Pereira Júnior
PPS
Eliziane Gama
AVANTE
PR

Cabo Sabino

Edio Lopes
Luiz Cláudio
Remídio Monai

Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

PSD
Expedito Netto
PSB
César Messias

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS DO FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA E DO
FÓRUM ALTERNATIVO MUNDIAL DA ÁGUA.

PRB
César Halum
Jhonatan de Jesus
PPS

Coordenador: Nilto Tatto (PT)

Arnaldo Jordy
PHS

Titulares

Carlos Andrade

Suplentes
PT

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

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

PSDB
Ricardo Tripoli
PSOL
Edmilson Rodrigues
Secretário(a): Antônio Carlos Barbosa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-62653/6241
FAX: (61) 3216-6225

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

Afonso Florence
Bohn Gass
Erika Kokay
João Daniel
Leonardo Monteiro
Nilto Tatto
Zé Geraldo

Suplentes
MDB

Moses Rodrigues
PSDB
Betinho Gomes
Raimundo Gomes de Matos
PDT
Weverton Rocha
PTB
Pedro Fernandes
PROS
Vitor Valim
PCdoB

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A APURAR A CHACINA
QUE VITIMOU DEZ TRABALHADORES RURAIS NO
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO, NO ESTADO DO PARÁ
Coordenadora: Elcione Barbalho (MDB)
Titulares

Suplentes
PT

Zé Geraldo
MDB
Elcione Barbalho

Junho de 2018
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PP

E QUAIS AS PROVIDÊNCIAS QUE FORAM E/OU SERÃO
ADOTADAS PARA REGULARIZAR A EXECUÇÃO DO
PROJETO, TENDO EM VISTA AS IRREGULARIDADES E AS
RESPONSABILIDADES APURADAS EM AUDITORIA
REALIZADA PELO TCU

Beto Salame
PSD
Delegado Éder Mauro
PPS
Arnaldo Jordy

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

PSOL
Edmilson Rodrigues
Secretário(a): Antônio Carlos Barbosa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6265
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O
FLUXO CRESCENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANOS
QUE VEM OCORRENDO NO ESTADO DE RORAIMA.
Coordenador: Carlos Andrade (PHS)
Titulares
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Suplentes
MDB

Maria Helena
PP
Hiran Gonçalves
PSDB
Shéridan
DEM
Abel Mesquita Jr.
PR
Edio Lopes
Remídio Monai
PSD

Titulares

Suplentes
PT

Assis Carvalho
PP
Beto Rosado
PSDB
Danilo Forte
Raimundo Gomes de Matos
DEM
Efraim Filho
Felipe Maia
Heráclito Fortes
PSD
Júlio Cesar
PSB
Gonzaga Patriota
Odorico Monteiro
PRB
Ronaldo Martins
PTB
Paes Landim
Zeca Cavalcanti
SD
Augusto Coutinho
Kaio Maniçoba

Expedito Netto
PRB
Jhonatan de Jesus
PHS
Carlos Andrade
Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE
ACOMPANHAR IN LOCO A SITUAÇÃO EM QUE SE
ENCONTRAM AS OBRAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE
CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NOVA TRANSNORDESTINA

Secretário(a): Silvia Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR A
SITUAÇÃO DE CONSUMO DE DROGAS ENTRE OS JOVENS
NO BRASIL E PROPOR MEDIDAS PARA O SEU
ENFRENTAMENTO
Coordenador: Eliziane Gama (PPS)
Relator: Eros Biondini (PROS)
Titulares

Suplentes
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Luiz Carlos Ramos
Paulo Feijó
Soraya Santos

Osmar Terra
PR
Delegado Edson Moreira

PSD
PODE

Alexandre Serfiotis
Hugo Leal
Indio da Costa
Marcelo Matos

Antônio Jácome
PROS
Eros Biondini
PPS

PSB

Arnaldo Jordy
Eliziane Gama

Alessandro Molon
PRB
AVANTE

Rosangela Gomes

Givaldo Carimbão

PDT
REDE

Chico D'angelo

João Derly

PODE
Ezequiel Teixeira

Secretário(a): Lucas Paranhos Quintella
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

PTB
Cristiane Brasil
Deley
PROS
Clarissa Garotinho
Felipe Bornier

COMISSÃO EXTERNA, SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, DESTINADA A ACOMPANHAR A CRISE
FISCAL INSTALADA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SD
Aureo
PCdoB
Jandira Feghali

Coordenador: Laura Carneiro (DEM)

PSL
Jair Bolsonaro

Titulares

Suplentes

PSOL

PT

Chico Alencar
Glauber Braga
Jean Wyllys

PP

Cabo Daciolo
Walney Rocha

PSDB

Miro Teixeira

DEM

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

Benedita da Silva
Celso Pansera
Luiz Sérgio

PATRI

Julio Lopes
Simão Sessim

REDE

Otavio Leite
Francisco Floriano
Laura Carneiro
Marcos Soares
Pedro Paulo
Roberto Sales
Sergio Zveiter
Sóstenes Cavalcante
PR
Alexandre Valle
Altineu Côrtes

COMISSÃO EXTERNA, COM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, DESTINADA A ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
HÍDRICA DE CAMPINA GRANDE/PB E DOS MUNICÍPIOS
DE SEU ENTORNO

Junho de 2018
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Titulares

Suplentes

PSDB
Pedro Cunha Lima
Raimundo Gomes de Matos
DEM
Efraim Filho
PRB
Hugo Motta
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José Airton Cirilo
José Guimarães
Luizianne Lins
MDB
Moses Rodrigues
PP
Macedo

Aluisio Mendes
Bacelar

PSDB
Danilo Forte
Raimundo Gomes de Matos
DEM
Aníbal Gomes
PR
Gorete Pereira
PSD
Domingos Neto
PSB
Odorico Monteiro
PRB
Ronaldo Martins
PDT
André Figueiredo
Leônidas Cristino
PODE
Adail Carneiro
PROS
Vaidon Oliveira
Vitor Valim
SD
Genecias Noronha
PCdoB
Chico Lopes
AVANTE
Cabo Sabino

Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

Secretário(a): Antônio Carlos Barbosa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6265 / 6241
FAX: (61) 3216-6225

Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO DO DESAPARECIMENTO
DE DEZENOVE BRASILEIROS, DURANTE A TRAVESSIA
DAS BAHAMAS, PARA ENTRAR NOS ESTADOS UNIDOS
Coordenador: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Reginaldo Lopes
Zé Geraldo
DEM
Marcos Rogério
PRB
César Halum
PODE

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
DESDOBRAMENTOS SOBRE A DESOCUPAÇÃO DA ORLA
DA PRAIA DO FUTURO, EM FORTALEZA, ESTADO DO
CEARÁ
Coordenador: Adail Carneiro (PODE)
Titulares

Suplentes
PT

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
IMPLEMENTAÇÃO DO EMBARGO DEFINITIVO A SER
IMPOSTO PELA UNIÃO EUROPEIA À IMPORTAÇÃO DE
CARNE DE FRANGO DA BRF E DE OUTRAS EMPRESAS,
INCLUINDO A VERIFICAÇÃO A RESPEITO DOS EFEITOS DA
MEDIDA NA CADEIA PRODUTIVA DO FRANGO
(ECONOMIA, PRODUTORES INTEGRADOS,
FUNCIONÁRIOS DA BRF).
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Coordenador: Assis do Couto (PDT)
Relator: Celso Maldaner (MDB)
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Heitor Schuch
PRB
César Halum

Titulares

Suplentes
PT

SD
Zé Silva

Pedro Uczai
MDB

Secretário(a): Alber de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6277
FAX: (61) 3216-6225

Celso Maldaner
Valdir Colatto
PP
Alfredo Kaefer
PSB
Heitor Schuch
PDT
Assis do Couto
Secretário(a): Ruthier de Sousa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR AS
CAUSAS DO ENDIVIDAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA, O
ELEVADO CUSTO DOS SEUS FINANCIAMENTOS, A
BITRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E AS
CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DOS
CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES NAS ÁREAS
DE HABITAÇÃO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E
SANEAMENTO E DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SEREM LIBERADOS PELO
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA NA ÁREA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Coordenadora: Laura Carneiro (DEM)
Relator: Alexandre Valle (PR)
Titulares

Suplentes
DEM

Laura Carneiro
Sóstenes Cavalcante
PR

Coordenador: Jerônimo Goergen (PP)
Relator: Evandro Roman (PSD)

Alexandre Valle

Titulares

Glauber Braga

PSOL
Suplentes
MDB
Alceu Moreira
Newton Cardoso Jr
Valdir Colatto
PP
Dilceu Sperafico (Licenciado)
Evair Vieira de Melo
Jerônimo Goergen
Lázaro Botelho
PSDB
Domingos Sávio
DEM
Carlos Melles
PSD
Evandro Roman
Júlio Cesar
PSB

Secretário(a): Andrea Christina de Souza Barcelos
Menezes
Telefones: (61) 3216-6232

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

Suplentes
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PT
Helder Salomão

Secretário(a): Roberta de Aguiar Costa Mascarenhas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

MDB
Lelo Coimbra
PP
Evair Vieira de Melo
Marcus Vicente

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER O
ACOMPANHAMENTO "IN LOCO" DAS TRATATIVAS
RELACIONADAS AO HOSPITAL VITA, NA CIDADE DE
VOLTA REDONDA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEM
Norma Ayub
PSB
Paulo Foletto
PDT

Coordenador: Deley (PTB)

Sergio Vidigal
SD

Titulares

Dr. Jorge Silva

Suplentes
PT

PCdoB
Luiz Sérgio

Givaldo Vieira

DEM

PSL
Carlos Manato
Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

Laura Carneiro
Mandetta
Sóstenes Cavalcante
PR
Alexandre Valle
PTB
Deley

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR O
ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO DE
APURAÇÃO, LIBERAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
REFERENTES ÀS PARCELAS CALCULADAS DE FORMA
EQUIVOCADA PELO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
(FUNDEB) NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS.
Coordenador: Jhc (PSB)
Titulares
DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
PSD
Domingos Neto
Raquel Muniz
PSB
Danilo Cabral
Jhc
PODE
Bacelar
SD
Kaio Maniçoba

Suplentes

Secretário(a): Lucas Paranhos Quintella
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O
PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO E OS DESDOBRAMENTOS
DA INTERVENÇÃO FEDERAL NA SEGURANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Coordenador: Hugo Leal (PSD)
Relator: Laura Carneiro (DEM)
Titulares

Suplentes
PT

Benedita da Silva
Celso Pansera
Luiz Sérgio
Reginaldo Lopes
Wadih Damous
PP
Julio Lopes
Simão Sessim
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PSDB
Otavio Leite
DEM
Francisco Floriano
Laura Carneiro
Marcos Soares
Pedro Paulo
Roberto Sales
Sóstenes Cavalcante
PR
Alexandre Valle
Altineu Côrtes
Capitão Augusto
Delegado Edson Moreira
Luiz Carlos Ramos
Marcelo Delaroli
Paulo Feijó
Soraya Santos

Secretário(a): Alber de Paula
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6277
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER
LEVANTAMENTO IN LOCO BEM COMO ACOMPANHAR E
FISCALIZAR OS FATOS RELATIVOS À RETOMADA PELO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT DA RESPONSABILIDADE PELA
EXECUÇÃO DA OBRA VIÁRIA DO CONTORNO DO
MESTRE ÁLVARO, NA SERRA, GRANDE VITÓRIA, ES.
Coordenador: Sergio Vidigal (PDT)
Titulares

PSD
Hugo Leal
Indio da Costa
Marcelo Matos

Suplentes
PT

Helder Salomão
PP
Evair Vieira de Melo

PSB
Alessandro Molon
Jhc

PDT
Sergio Vidigal
SD

PRB
Rosangela Gomes
PDT
Chico D'angelo
Mário Heringer
Subtenente Gonzaga

Dr. Jorge Silva
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala165-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6225

PODE
Aluisio Mendes
Ezequiel Teixeira
PTB
Cristiane Brasil
Deley
PROS
Felipe Bornier
PCdoB
Jandira Feghali
PSOL
Chico Alencar
Glauber Braga
Jean Wyllys

Coordenador: Zé Silva (SD)
Relator: Evair Vieira de Melo (PP)
Titulares

Suplentes
MDB

Valdir Colatto
PP
AVANTE

Luis Tibé
PATRI
Walney Rocha

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS
DO GOVERNO FEDERAL LASTREADAS COM RECURSOS
DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO EM ANDAMENTO
NO PAÍS

Evair Vieira de Melo
Julio Lopes
PSDB
Raimundo Gomes de Matos
PR
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Pompeo de Mattos
PSD

PTB

Expedito Netto

Nelson Marquezelli
PSB

Gonzaga Patriota
Heitor Schuch
Jhc

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

SD
Augusto Carvalho
Lucas Vergilio
Zé Silva
Secretário(a): Andrea Christina de Souza Barcelos
Menezes
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR "IN
LOCO" AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES E
AUXÍLIO ÀS VÍTIMAS DE ENCHENTES, ADOTADAS PELO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: Cristiane Brasil (PTB)
Titulares

Suplentes
PT

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
PARALISAÇÃO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS

Benedita da Silva
Celso Pansera
Luiz Sérgio
PP

Coordenador: Celso Maldaner (MDB)
Relator: Osmar Terra (MDB)

Julio Lopes

Titulares

Otavio Leite

PSDB
Suplentes

DEM

PT
Arlindo Chinaglia
Pedro Uczai
Ságuas Moraes
MDB
Celso Maldaner
João Arruda
Osmar Terra
Sergio Souza
Valdir Colatto

Francisco Floriano
Laura Carneiro
Pedro Paulo
Roberto Sales
Sergio Zveiter
PR

PP

Alexandre Valle
Altineu Côrtes
Paulo Feijó
Soraya Santos

PSDB

Hugo Leal
Marcelo Matos

DEM

Alessandro Molon

PR

Rosangela Gomes

PSD

Cristiane Brasil
Deley

PSD

Covatti Filho
Laercio Oliveira

PSB

Nilson Leitão

PRB

Fabio Garcia

PTB

Jorginho Mello
Hugo Leal

SD

PDT
Assis do Couto

Aureo
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Marcelo Matos

PATRI

Ronaldo Lessa
Sergio Vidigal

Glauber Braga
Jean Wyllys
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PDT

Cabo Daciolo
Walney Rocha

Secretário(a): -

Secretário(a): Paulo Sergio Novais de Macedo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6252
FAX: (61) 3216-6225

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

Titulares

Suplentes

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

Suplentes
PT

Gabriel Guimarães
Leonardo Monteiro
Margarida Salomão
Padre João

MDB

MDB

Alceu Moreira
PP

Lelo Coimbra
Newton Cardoso Jr

PSDB

Evair Vieira de Melo

DEM

Paulo Abi-ackel
Rodrigo de Castro

Ezequiel Fonseca

PP

Eduardo Barbosa

PSDB

José Carlos Aleluia
PSD

PR

Raquel Muniz

Brunny
PSOL

PSB

Chico Alencar

Paulo Foletto

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

Mário Heringer

PDT
PODE
Laudivio Carvalho
PROS
Eros Biondini
PCdoB
COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE CONHECER
O PROJETO DA ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVA DE
ENERGIA RENOVÁVEIS, REVOLUSOLAR, NO MORRO DA
BABILÔNIA, RIO DE JANEIRO (RJ)

Suplentes
PSD

PHS
Marcelo Aro
PV
Sarney Filho

Coordenador: Sergio Vidigal (PDT)
Titulares

Givaldo Vieira

Secretário(a): Letícia Nicolau Brandão Caldas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165

Junho de 2018

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

Sexta-feira 29 499

Valdir Colatto
PP
Esperidião Amin
Jorge Boeira (Licenciado)

COMISSÃO EXTERNA, SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, DESTINADA A ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DAS EMERGÊNCIAS DOS HOSPITAIS FEDERAIS NO RIO DE
JANEIRO

PR
Jorginho Mello

Coordenadora: Jandira Feghali (PCdoB)
Titulares

PSDB
Geovania de Sá
Marco Tebaldi

PSD
Suplentes

Cesar Souza
João Rodrigues

PT

PPS

Celso Pansera

Carmen Zanotto
DEM

Laura Carneiro

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

PR
Alexandre Valle
PSD
Hugo Leal
PRB
Rosangela Gomes

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

PDT
Chico D'angelo
PTB
Deley

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

PCdoB
Jandira Feghali

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

COMISSÃO EXTERNA OBJETIVANDO ACOMPANHAR A
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
TUBARÃO/SC, REGIÃO SUL E OUTROS MUNICÍPIOS DO
ESTADO

Titulares

Suplentes
PT

Décio Lima
Pedro Uczai
MDB
Celso Maldaner
Mauro Mariani
Rogério Peninha Mendonça
Ronaldo Benedet

Suplentes
PT

Décio Lima
Pedro Uczai
MDB
Celso Maldaner
Mauro Mariani
Rogério Peninha Mendonça
Ronaldo Benedet
Valdir Colatto
PP
Esperidião Amin
Jorge Boeira (Licenciado)
PSDB
Geovania de Sá
Marco Tebaldi
PR
Jorginho Mello
PSD
Cesar Souza
João Rodrigues
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Coordenador: Odorico Monteiro (PSB)
Relator: Macedo (PP)

Carmen Zanotto
Secretário(a): Carlos Alberto Teodoro Carvalho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

Titulares

Suplentes
PT

José Airton Cirilo
José Guimarães
Luizianne Lins
MDB

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
SITUAÇÃO HÍDRICA DOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DE
MINAS GERAIS
Coordenador: Raquel Muniz (PSD)
Titulares

Suplentes
PT

Adelmo Carneiro Leão
Leonardo Monteiro
MDB
Mauro Lopes
PP
Renato Andrade
Toninho Pinheiro
PR
Delegado Edson Moreira
PSD
Diego Andrade
Raquel Muniz
PODE
Dâmina Pereira
Laudivio Carvalho
PCdoB
Jô Moraes
PSL
Marcelo Álvaro Antônio
Secretário(a): Sara Teixeira Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6202
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE
ACOMPANHAR A SITUAÇÃO HÍDRICA DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO CEARÁ, COM FOCO NAS OBRAS
EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES

Moses Rodrigues
PP
Macedo
PSDB
Danilo Forte
Raimundo Gomes de Matos
DEM
Aníbal Gomes
PR
Gorete Pereira
Vicente Arruda
PSD
Domingos Neto
PSB
Odorico Monteiro
PRB
Ronaldo Martins
PDT
André Figueiredo
Leônidas Cristino
PODE
Adail Carneiro
PROS
Vaidon Oliveira
Vitor Valim
SD
Genecias Noronha
PCdoB
Chico Lopes
AVANTE
Cabo Sabino
Secretário(a): Eduardo Leal
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR
TODOS OS ATOS, FATOS RELEVANTES, NORMAS E
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PROCEDIMENTOS REFERENTES ÀS OBRAS DO PROJETO
DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS
BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL,
POPULARMENTE CONHECIDA COMO "TRANSPOSIÇÃO
DO RIO SÃO FRANCISCO", BEM COMO O PROGRAMA DE
REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO
FRANCISCO
Coordenador: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Titulares

Suplentes
PT

Valmir Assunção
PP
Beto Rosado
Macedo
Mário Negromonte Jr.

Sexta-feira 29 501

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM CURITIBAPR
Coordenador: Paulo Pimenta (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Benedita da Silva
José Guimarães
José Mentor
Paulo Pimenta
Paulo Teixeira
Wadih Damous
PSB
Bebeto
Odorico Monteiro

PSDB
Pedro Cunha Lima
Raimundo Gomes de Matos
DEM
Efraim Filho
Fernando Coelho Filho
PR
José Rocha
PSD
Paulo Magalhães
Raquel Muniz
PSB
Átila Lira
Gonzaga Patriota
Odorico Monteiro
PRB
Jony Marcos
PODE
Adail Carneiro
PROS
Vitor Valim
PCdoB
Chico Lopes
Secretário(a): Silvia Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: 61) 3216-6215
FAX: 61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR IN LOCO
AS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRA O EX-PRESIDENTE
DA REPÚBLICA LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA NA

PDT
André Figueiredo
Weverton Rocha
PCdoB
Jandira Feghali
Orlando Silva
PSOL
Ivan Valente
AVANTE
Silvio Costa
Secretário(a): Silvia Mergulhão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE LEGISLAÇÃO DE
MEDIDAS INVESTIGATIVAS, PROCESSUAIS E DE REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA EM RELAÇÃO A
CRIMINALIDADE ORGANIZADA RELACIONADA AO
TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS

Titulares

Suplentes

Secretário(a): CÁSSIA Botelho
Local: Edifício Principal, Pavimento Superior, Alas B e E
Telefones: (061) 3216-2008

COMISSÃO DE JURISTAS INCUMBIDA DE ELABORAR
PROPOSTAS DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO
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GOVERNAMENTAL E DO SISTEMA DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Titulares

Suplentes

Secretário(a): Iara Beltrão Gomes de Souza
Local: SESIN/Núcleo Setorial De Gestão
Telefones: (061) 3216-1388

COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE REFORMA DA LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429, DE 2 DE
JUNHO DE 1992)

Titulares
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Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

INSTITUI COMISSÃO DE ESTUDOS DA LEGISLAÇÃO
SOCIAL BRASILEIRA, RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DE UMA PROPOSTA DE CONSOLIDAÇÃO DO MARCO
REGULATÓRIO DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL E
DEFINIÇÃO BRASILEIRA PARA A POBREZA.

Titulares

Suplentes

Secretário(a): Rachel Maura Alvares de Toledo
Local: Anexo II, Ala A, Sala 111-A, DG (APROGE)
Telefones: 62046

Suplentes

Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
Coordenador: José Mentor (PT)

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A RECEBER
PROPOSTAS DE PARLAMENTARES SOBRE SEGURANÇA
PÚBLICA
Coordenador: Alberto Fraga (DEM)
Titulares

Suplentes
PT

Titulares
Suplentes
MDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PODE/PMN/PRP/
PSDC/PATRI/PRTB
Arnaldo Faria de Sá
Leonardo Quintão
Beto Salamevaga do PROS
Nilton Capixaba
Rodrigo Pacheco
Valdir Colatto
(Dep. do PR ocupa a vaga)
4 vagas
4 vagas
PT/PSD/PR/PROS/PCdoB
Joaquim Passarinho
Jorginho Mello
José Mentor
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Laerte Bessa
3 vagas
Luiz Carlos Ramos vaga do PRB
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB/PSB/PPS/PV
Rubens Bueno
Rafael Mottavaga do PROS
3 vagas
4 vagas
PDT
Afonso Motta
1 vaga
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo I, Sala 2109

Paulo Teixeira
PP
Julio Lopes
DEM
Alberto Fraga
PR
Capitão Augusto
PSB
Alessandro Molon
PRB
João Campos
PDT
Subtenente Gonzaga
PSOL
Jean Wyllys
AVANTE
Cabo Sabino
Secretário(a): Marcelo Brandão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala B, Sala 165
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225
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GRUPO DE TRABALHO PARA AVALIAR A PROPOSTA DO
NOVO CÓDIGO PENAL MILITAR.
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ACESSÍVEL A TODOS OS SEGMENTOS DO MERCADO,
INDEPENDENTEMENTE DO PORTE DA EMPRESA
EMISSORA DOS TÍTULOS

Coordenador: Carlos Zarattini (PT)
Titulares
Titulares

Suplentes

Suplentes
PT

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

Carlos Zarattini
Décio Lima
Zé Carlos
PP
Claudio Cajado
Esperidião Amin
Osmar Serraglio

GRUPO DE TRABALHO PARA AVALIAR E PROPOR
MUDANÇAS NO MODELO BRASILEIRO DE TRIBUTAÇÃO
DA RENDA CORPORATIVA

PSDB
Carlos Sampaio
PR
Capitão Augusto
PSD

Titulares

PSL

Secretário(a): -

Domingos Neto
Major Olimpio
AVANTE
Cabo Sabino
Secretário(a): Vivianne de Santa Clara Ramos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES
DESTINADAS A DAR MAIOR EFETIVIDADE AOS
PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Titulares

Suplentes
PCdoB

Rubens Pereira Júnior
PV
Evandro Gussi
Secretário(a): Cassia Regina Ossipe Martins Botelho
Telefones: (61) 3216-2008

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ANALISAR A
SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO DE DEBÊNTURES NO
BRASIL E PROPOR ESTRATÉGIAS PARA TORNÁ-LO

Suplentes

Fale com a Câmara
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